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z szeregu 
wystąp

W O J C I E C H  K I S S - O R S K I

O ROSJI MOŻNA BY MÓWIĆ 
NIESKOŃCZENIE. 

Paradoksalnie im więcej o niej wiadomo, tym więcej pojawia się pytań. 
Od kiedy w 2014 roku, po wydarzeniach na Ukrainie, skończyły się marze-
nia o powszechnym spokoju w stosunkach międzynarodowych, bacznie 
śledzimy wydarzenia za wschodnią granicą, czyli to, co robi Rosja i jej przy-
wódca. Zamieściliśmy już wiele celnych wywiadów i artykułów eksperc-
kich na ten temat, ale ponieważ, jak powiedział kiedyś Oskar  
Wilde, prawda rzadko jest czysta i nigdy nie bywa prosta, nadal staramy 
się poszukiwać odpowiedzi na pytania, co z tego wszystkiego wynika lub 
wyniknie, nie tylko bezpośrednio dla Polski. Rosja funkcjonuje bowiem 
w systemie globalnym. I właśnie o tym traktuje najważniejszy blok artyku-
łów w tym numerze „Polski Zbrojnej”, a w nim zapis z debaty, którą zorga-
nizowaliśmy w redakcji.

I kiedy po lekturze tego materiału już 
mogłoby się wydawać, że jesteśmy bliżej 
zrozumienia Rosjan i tego wszystkiego, 
co ich działania implikują w świecie, 
dr Marek Madej kończy swoją wypowiedź 
znamiennym zdaniem: „Nie do końca 
wiemy, o co chodzi Putinowi”.

Więcej  o  sytuacj i  w regionie na stronach 12–37
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kadr 3 GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA W KRAKOWIE jest częścią narodowego 
systemu ratownictwa lotniczego przeznaczoną do realizacji zadań poszukiwawczo- 
-ratowniczych na obszarze lądowym RP oraz zadań SAR na terytorium przygranicznym 
państw sąsiednich. Na zdjęciu załoga dyżurna krakowskiego GPR gotowa do lotu
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Czeka nas rekordowy rok pod względem ćwiczeń międzynarodowych.

n

Armia na poligonie

Prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę upoważniającą go do 

ratyfikowania umowy o sformowaniu 
wspólnej litewsko-polsko-ukraińskiej 

brygady. Głównymi zadania-
mi LITPOLUKRBRIG bę-
dzie udział w operacjach poko-
jowych, zacieśnienie regionalnej 

Trójstronna jednostka
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współpracy wojskowej i po-
moc Ukrainie w reformowa-
niu jej sił zbrojnych. Jednost-
ka będzie wykorzystywana 
w operacjach pod auspicjami 
ONZ, NATO i UE. Brygada 

ma się też stać bazą do powoła-
nia kolejnej grupy bojowej Unii 

Europejskiej po 2016 roku. 

Żołnierze z jednostek podległych Do-
wództwu Generalnemu Rodzajów 

Sił Zbrojnych wezmą w tym roku udział 
w ponad 200 ćwiczeniach, co oznacza, 
że będzie ich o 40% więcej niż w 2014 
roku. Jednocześnie na terenie kraju ma 
się szkolić blisko 10 tys. sojuszników 
z 18 państw, najwięcej z USA, Kanady, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Fran-
cji. „Liczba oraz intensywność między-
narodowych ćwiczeń jest większa niż 
wcześniej planowano, a powód to nie-
stabilna sytuacja bezpieczeństwa tuż 
u granic Polski i sojuszu”, podaje resort 
obrony.

W pierwszym kwartale tego roku na-
si żołnierze uczestniczyli w ośmiu ćwi-
czeniach międzynarodowych, na kolej-
ne trzy miesiące zaplanowano ich 15. 
Największe to czerwcowe „Saber Stri-
ke”, organizowane przez dowództwo 
wojsk lądowych USA w Europie. Ich 
główna część odbędzie się w Polsce. 
W ćwiczeniach weźmie udział kilka ty-
sięcy żołnierzy.

Także w czerwcu na Bałtyku będą 
rozgrywane manewry „Baltops”, w któ-
rych będzie uczestniczyło prawie 
100 okrętów i statków powietrznych 
z 12 krajów. Najistotniejszym szkole-

niem z punktu widzenia postanowień 
szczytu NATO w Newport będzie za to 
główna część „Noble Jump”, w których 
weźmie udział blisko 2 tys. żołnierzy. 
W czasie tych ćwiczeń zostaną wstęp-
nie ocenione siły natowskiej szpicy. 

W Polsce są też planowane ćwiczenia 
wydzielonych sił (detachmentów) z ar-
mii USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Holandii i Francji. „Tego typu 
szkolenia żołnierzy polskich z sojuszni-
kami dobrze służą weryfikacji obowią-
zujących procedur i wymianie doświad-
czeń”, mówi gen. broni pil. Lech Ma-
jewski, dowódca generalny RSZ. A D

Coraz bliżej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady.
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Modernizacja zza oceanu

Techniczna Łódź

Zwiększamy środki na prace badaw-
cze i będziemy zdobywali nowe 

technologie w ramach offsetu i licencji”, 
obiecywał wiceminister obrony Czesław 
Mroczek podczas Polsko-Amerykań-
skiego Forum Przemysłu Obronnego. 
W trakcie obrad przedstawiciele re-
sortów obrony obu państw, 
a także firm zbrojeniowych 
dyskutowali o współpracy.

Jak mówił wiceminister 
Mroczek, Polska reali-
zuje bardzo ambitny 
program moderni-
zacji technicznej. 
„Chcemy, aby na-
sza nauka i przemysł korzystały z no-
wych technologii, dlatego przyjmujemy 
w założeniach modernizacyjnych jak 
największy udział rodzimego przemysłu 
obronnego”, dodał. Zdaniem przedstawi-
cieli firm zbrojeniowych nowe szanse na 
współpracę polskiego i amerykańskiego 
przemysłu daje zakup rakiet Patriot. 

n

n

„Amerykański rząd i przemysł są zaan-
gażowane w proces modernizacji pol-
skiej armii, będziemy także wspierać 

przemysł obronny”, za-
pewniał ambasador USA 
w Polsce Stephen Mull.

Gen. bryg. Włodzi-
mierz Nowak, dyrek-

tor Departamentu Poli-
tyki Zbrojeniowej 
MON, wyliczał, 
że obecnie dwu-

stronna współpraca do-
tyczy między innymi zakupu manew-

rujących pocisków JASSM (na zdjęciu) 
oraz przeciwrakietowych i przeciwlotni-
czych zestawów średniego zasięgu Pa-
triot w ramach programu „Wisła”. 
W przyszłości będą to także śmigłowce 
uderzeniowe, system zarządzania polem 
walki, bezzałogowe statki powietrzne, 
amunicja precyzyjna, pojazdy dla wojsk 
specjalnych i systemy rozpoznawcze. 
P Z ,  T W

Wyznaczone do udziału w brygadzie 
pododdziały z poszczególnych państw 
będą stacjonowały w macierzystych 
krajach, a w trakcie wspólnych ćwi-
czeń i operacji zostaną podporządko-
wane dowództwu jednostki w Lublinie. 
Szefowie resortów obrony Polski, 
Ukrainy i Litwy postanowili o sformo-
waniu wspólnej jednostki w 2007 roku 

w Brukseli. Umowę o utworzeniu  
LITPOLUKRBRIG ministrowie obro-
ny podpisali we wrześniu 2014 roku 
w Warszawie. Teraz trwają prace nad 
porozumieniem technicznym między 
trzema krajami, a po jego podpisaniu 
grupy robocze będą mogły przystąpić 
do określenia dokładnej struktury bry-
gady. A D

Więcej  o  inwestycjach zbrojeniowych na stronach 38–49

Łódzkie Wojskowe Zakłady Lotnicze 
numer 1 będą ważnym elementem 

»wojskowej wyżyny lotniczej«”, mówił 
Tomasz Siemoniak podczas wizyty 
w Łodzi. Ministerstwo obrony zbliża się 
do finału postępowania na pozyskanie 
śmigłowca wielozadaniowego. Do te-
stów zakwalifikowała się maszyna 
H225M Caracal z Airbus Helicopters. 

„Wyżyna lotnicza” z zakładami i in-
frastrukturą w Radomiu, Łodzi i Dębli-
nie ma być nowym miejscem na mapie 
gospodarczej Europy i zapleczem tech-
nologicznym dla produkcji i serwisu 

sprzętu wojskowego. „Możliwe, że inwe-
stycje w związku z decyzjami w sprawie 
pozyskania nowego śmigłowca zaowo-
cują transferem technologii i stworze-
niem nowych miejsc pracy”, informuje 
Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak zaznaczyła prezydent Łodzi  
Hanna Zdanowska, Politechnika Łódzka 
już od dziesięciu lat uczestniczy w opra-
cowywaniu nowych technologii dla śmi-
głowców. „Od nowego semestru na 
uczelni zostaną uruchomione dwa nowe 
kierunki związane z przemysłem lotni-
czym”, podkreśliła. A N N
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Powrót Orlika

Szczecin 
rośnie w siłę

Konsolidacja specjalsów

Zakończyła się szósta zmiana 
polskiego kontyngentu na Litwie.

Należy jak najszybciej zrealizować 
postanowienia szczytu NATO 

w Newport, zgodnie z którymi status 
Wielonarodowego Korpusu Północno-
-Wschodniego zostanie podniesiony do 
sił wyższej gotowości. Podkreślali to 
w Szczecinie ministrowie obrony Pol-
ski, Niemiec i Danii. „Polska chce, aby 
do przyszłorocznego szczytu NATO 
w Warszawie korpus osiągnął pełną go-
towość”, mówił szef MON Tomasz Sie-
moniak. Oznacza to między innymi, że 
skróci się czas, który podległe korpuso-
wi siły będą miały na mobilizację. 

Ponadto od połowy tego roku zosta-
nie zwiększona liczba żołnierzy w kor-
pusie. Jak poinformowała niemiecka 
minister obrony Ursula von Leyen, ich 
liczba wzrośnie do 400, z czego około 
100 będzie pochodziło z Niemiec. Do 
głównych zadań będzie należało moni-
torowanie sytuacji na północno-
-wschodniej flance sojuszu.

Zgodnie z ustaleniami z Newport 
w 2016 roku korpus ma osiągnąć zdol-
ność do kierowania połączonymi siłami 
bardzo wysokiej gotowości, czyli tak 
zwaną szpicą, a także Siłami Odpowie-
dzi NATO oraz jednostkami integracyj-
nymi sił sojuszu z Polski i krajów bał-
tyckich. Od 2018 roku korpus będzie 
mógł dowodzić operacjami połączony-
mi z udziałem wojsk lądowych, sił mor-
skich i powietrznych. P Z ,  Ł Z

n n

n

meldunek| |

Podczas czteromiesięcznej służby pol-
scy piloci wykonali 216 lotów i spę-

dzili w powietrzu 250 godz. Najczę-
ściej pomagali cywilnym statkom po-
wietrznym w razie utraty łączności 
czy awarii systemów nawigacyjnych. 
Jednak najtrudniejsze były misje bojo-
we, gdy myśliwce były podrywane 
w trybie alarmowym „Alfa Scram-
ble”. 

Para dyżurna startowała zawsze wte-
dy, kiedy samolot naruszał przestrzeń 
powietrzną NATO. Myśliwce podrywa-
no także w sytuacji, gdy nieznana ma-
szyna poruszała się zbyt blisko tej stre-
fy, a nie była zgłoszona do planu lotów. 

Na szóstej zmianie piloci wykonali kil-
kadziesiąt misji o kodzie Alfa, więcej 
niż poprzednie tury kontyngentu. Naj-
częściej startowali z powodu naruszeń 
przez różnego typu samoloty rosyjskie: 
rozpoznawcze, transportowych, my-
śliwskie i szturmowe. 

W NATO-wskiej misji „Baltic Air 
Policing”, której zadaniem jest nadzo-
rowanie przestrzeni powietrznej nad 
krajami bałtyckimi, wzięło udział 110 
żołnierzy i pracowników wojska oraz 
cztery myśliwce MiG-29 z 23 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Ma-
zowieckim. Zmianą dowodził ppłk pil. 
Piotr Iwaszko. P Z ,  M K S

Resort obrony pracuje nad zmianami 
w dowodzeniu wojskami specjalny-

mi. Od wejścia w życie reformy dowo-
dzenia wojska specjalne podlegają dwóm 
dowództwom: Operacyjnemu (DO) i Ge-
neralnemu (DG). W pierwszym z nich 
zostało wydzielone Centrum Operacji 
Specjalnych, odpowiadające za jednostki 
biorące udział w misjach. Drugiemu na-
tomiast, w którego strukturach działa In-

spektorat Wojsk Specjalnych, jest podpo-
rządkowana część wojsk specjalnych, 
niezaangażowana w takie operacje. 

Resort obrony pracuje nad zmianami 
zmierzającymi do utworzenia w DG Do-
wództwa Komponentu Wojsk Specjal-
nych, odpowiedzialnego za bieżące do-
wodzenie tymi siłami. „W zależności od 
potrzeb mogłoby być ono w części lub 
w całości przekazywane razem z podle-

głymi jednostkami Dowództwu Opera-
cyjnemu”, mówił senatorom z Komisji 
Obrony Narodowej wiceminister Maciej 
Jankowski. Dowódca komponentu bę-
dzie podlegać bezpośrednio inspektoro-
wi wojsk specjalnych. „W ten sposób na-
stąpi konsolidacja sił specjalnych pod 
jednym dowództwem”, tłumaczy 
gen. dyw. Piotr Patalong, inspektor 
wojsk specjalnych. P Z ,  J T

W 2016 roku szczeciński 
korpus będzie mógł kierować 

siłami szpicy NATO.
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Podczas niewielkich ćwiczeń na wschodniej prowincji żołnierze zatrzymali się w wiosce 
przy sklepie. Miejscowi niby obojętnie sączyli piwo, ale okazywali zainteresowanie 
przybyszami. Aż wreszcie jeden z nich wypalił: „Panowie wojskowi, powiedzcie, kie-
dy wejdą?”. Zapytani nabrali wody w usta, ale po chwili jeden z nich grzecznie odpo-

wiedział: „Nie wiem, proszę pana. Od tygodnia nie oglądałem telewizji”. Z odsieczą wojsko-
wym pospieszył sąsiad ciekawskiego: „Franiu, jak to wejdą? Nie wejdą. Zrzucą i odlecą”.

Ten epizod z pozoru mógłby świadczyć o niekompetencji armii. Nic jednak bardziej myl-
nego. Armia kompetentnie wypowiada się bowiem na teatrze działań – manewrem, szarżą, 
kanonadą. Od gadania są inni! Z niekłamaną satysfakcją obserwuję, a również doświad-
czam, jak armia chroni wszelką informację, a gdy już coś wyartykułuje, to cyzeluje każde 
zdanie, waży wartość słowa. Nawet jeśli takie podejście utrudnia dziennikarską pracę, to 
przysparza dumy i satysfakcji z naszych sił zbrojnych. Przykładów na to mam bez liku.

Z majorem X chciałem porozmawiać o żołnierzu, który akurat czymś się wsławił. Major, 
owszem, zna go od kilku lat i uważa za swego wychowanka. Zachwyca się nim, a nawet 
twierdzi, że można o nim książkę napisać… Jednakże słowa na ten temat nie powie, bo wła-
śnie awansował, zmienił stanowisko, więc nie chce wchodzić w kompetencje swemu następ-
cy. A następca? Wie, że ten żołnierz to wzorowy żołnierz, ale nic ponadto. Koleżanka zapy-
tała innego oficera o jakiś detal, bodajże o to, czy ma wygodne buty. Wyraził zachwyt, po-
dał szczegóły i zastrzegł do wiadomości redakcji stopień, imię, nazwisko i stanowisko: „Nie 
dlatego, żebym się wstydził, ale zatwierdzenie obowiązującego modelu obuwia leży w kom-
petencjach ministra, więc sama pani rozumie!” Zrozumiała i napisała w artykule: „Jak nam 
ujawnił pewien żołnierz średniego szczebla ze stołecznego garnizonu, buty są okej”.

Innym razem, podczas działań desantowych, pewien specjalista najwyższej rangi, w gro-
nie osób równie jak on kompetentnych, rozprawiał o nowym spadochronie. Po wcześniej-
szych doświadczeniach ze zdobywaniem komentarzy aż mnie wówczas korciło, żeby po 
kryjomu nagrać jego słowa. Stwierdziłem jednak, że nie wypada. Poprosiłem więc grzecz-
nie o opinię. Komentarza nie będzie, bo w tej sprawie nie wypowiedzieli się jeszcze szefo-
wie. Tak więc, jak spytają go o to zagadnienie szefowie, to powie co trzeba, a potem oni au-
toryzują opinię i ją upublicznią. Ale cóż, w takiej kwestii jak wyposażenie, byle kto zabie-
rać głosu nie będzie. Pewien szeregowy kiedyś wziął udział w zawodach sportowych. Od-
niósł sukces. Widać było, że bardzo się cieszy. Kiedy jednak dziennikarz poprosił bohatera 
o refleksję na gorąco, żołnierz wygłosił oświadczenie: „Proszę zwrócić się do jednostki [od-
ległej od tego miejsca 300 km], do rzecznika, to wszystko opowie o moim sukcesie, bo mnie 
obowiązuje… coś tam”. 

Z żołnierzami rozmawiamy więc do gazety szczerze, ale oficjalnie. Prosimy o wypowiedź 
za pośrednictwem oficera odpowiedzialnego za media i słyszymy: „Oczywiście, chętnie, tylko 
musimy wypowiedź autoryzować”. Dostaję później fragment referatu. Robię z tego kawałek 
żywej wypowiedzi i odsyłam do autoryzacji. Kilka zdań wędruje następnie po wszystkich 
szczeblach wojskowych – czytają go prasowcy, szefowie prasowców, przełożeni szefów. 

Siedzimy sobie z kolegą, ważnym żołnierzem, przed telewizorem. Zastrzegam, siedzimy 
prywatnie. W studiu tłoczono od ekspertów, którzy gadają o wojsku – o tym, czy Rosjanie 

wejdą, czy sojusz nam pomoże, czy ze śmiglakami był przekręt… Kolega 
nie ma munduru, więc się rozluźnia. Kiedy jednak 
go pytam, co o tym sądzi, nie traci czujności: 
„Wiesz, jako kumplowi bym powiedział, ale nie ja ci 
wybrałem profesję”. Po czym dodaje marzycielsko: 
„Jak tylko odejdę do cywila, zostanę telewizyjnym 
ekspertem. Wtedy powiem wszystko! Zobaczysz, 
jak im przyłożę”.

felieton
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peryskop

Wiktor Bater, Grzegorz Cieślak, Anna Maria 
Dyner, Marek Madej i Witold Rodkiewicz 

o żelaznej kurtynie, izolacji i nierozumieniu 
Rosji przez Zachód.

DEBATA| |

WZGLĘDNY 
PRÓG WOJNY
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K
onflikt na Ukrainie i agresja Rosji 
zmieniły sytuację bezpieczeństwa 
w Europie. Niektórzy twierdzą, że oto, 
na naszych oczach, zapada nowa żela-
zna kurtyna. Piszą o niej media. Czy 
widzą państwo takie zagrożenie?

Anna Maria Dyner: Uważam, że jest 
za wcześnie, aby mówić o żelaznej kur-
tynie, choć wydarzenia na Ukrainie zbu-
rzyły dotychczasowy porządek między-
narodowy. Rosja nie uszanowała porozu-
mień, jakie obowiązywały od rozpadu 
Związku Radzieckiego, a nawet wcze-
śniej – od Konferencji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie. Pytanie o żelazną kurty-
nę można byłoby zadać nie tylko Rosji, lecz także 
państwom zachodnim. Jaka będzie debata nad  
nowym porządkiem międzynarodowym, czy bę-
dzie wola polityczna do przyjęcia nowych reguł, na 
wzór konferencji w Helsinkach?

Grzegorz Cieślak: Sformułowanie „żelazna 
kurtyna” uważam za anachroniczne. Historie 
konfliktów toczą się kołem, ale nie wracają 
w dawne koleiny. Uważam, że ten na Ukrainie 
nie tyle zmienił sytuację bezpieczeństwa w Eu-
ropie, ile podważył globalny porządek na świe-
cie. Zobaczmy, jak na tych przemianach wyszły 
władze Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi 
o wpływy międzynarodowe, to na przykład 
w Afryce Rosja straciła wszystko, został jej tyl-
ko Tartus w Syrii.

Marek Madej: Możemy się pastwić nad termi-
nem „żelazna kurtyna” i podkreślać jego nieade-
kwatność, ale spójrzmy raczej, jaka jest sytuacja. 
Ukraińscy piłkarze grają w rosyjskiej lidze, Ro-
sjanie handlują z Ukraińcami i równocześnie pro-
wadzą konflikt. Czy fakt, że nie możemy sprze-
dać naszych jabłek Rosjanom, a ci pewnych rze-
czy od nas kupić, zmienia ład międzynarodowy? 
Czy rzeczywiście Zachód jest przekonany, że do-
szło do wielkiego konfliktu i koncentruje się na 
jego szybkim rozwiązaniu? Zgadzam się, że 
zmienił się porządek, ale przede wszystkim 
w wymiarze europejskim, a nie światowym. Ład 
globalny zmienił się wcześniej, w wyniku kryzy-
su ekonomicznego.

Wiktor Bater: Czy mamy do czynienia z żelazną 
kurtyną? I tak, i nie. To pojęcie rzeczywiście jest 
anachronizmem. Nie ma żadnej kurtyny, jest izola-
cjonizm. Dokonawszy agresji na Ukrainę, Rosja sa-
ma izoluje się na arenie międzynarodowej. Podob-
nie zresztą jak Zachód, prowadząc taką, a nie inną 
politykę wobec Moskwy. W tej wzajemnej izolacji 
widzę największe niebezpieczeństwo, bo gdzie 
dwóch się bije, wygrywa trzeci. Mamy Państwo Is-
lamskie! Gdyby połączyć siły jednej i drugiej stro-
ny, jesteśmy w stanie dać odpór temu zagrożeniu.

Witold Rodkiewicz: Żelazna kurtyna była konse-
kwencją bardzo specyficznej sytuacji, kiedy Zwią-
zek Sowiecki szczelnie odizolował kontrolowaną 
przez siebie część Europy od Zachodu. Dziś mamy 
do czynienia jedynie z wybiórczą blokadą i pew-
nym ograniczeniem kontaktów. Nie jest to całko-
wite zerwanie relacji. Co wcale nie wyklucza 
otwartego konfliktu, nawet zbrojnego. Historia zna 
przykłady państw czy bloków, które prowadziły 
wojny i jednocześnie handlowały ze sobą. Kla-
sycznym przykładem jest tzw. wojna osiemdziesię-
cioletnia Niderlandów przeciwko Hiszpanii, kiedy 
ważnym źródłem dochodów walczących prowincji 
niderlandzkich był handel z Hiszpanami.

Co jednak Rosja chce osiągnąć, pokazując siłę 
militarną?

Anna Maria Dyner: Rosja będzie chciała kształ-
tować porządek międzynarodowy według wła-
snych reguł, czyli na zasadzie faktów dokonanych. 
W rosyjskim dyskursie politycznym słychać opi-
nie, że stary porządek się wyczerpał. Konflikt na 
Ukrainie pokazał, że zmiany zaszły również w ro-
syjskiej polityce wewnętrznej, zawłaszcza w dzie-
dzinie bezpieczeństwa. Krym i Donbas są także te-
stem dla reformy sił zbrojnych, zwanej reformą mi-
nistra obrony Anatolija Serdiukowa.

Grzegorz Cieślak: Zabiegi o nowy porządek na 
Zachodzie miały charakter ekonomiczny i poli-
tyczny. Federacja Rosyjska nie mogła wygrać w tej 
konkurencji, więc poszła drogą militarną – dla nas 
nie do zaakceptowania. Konflikt na Ukrainie wy-
zwala dziś poczucie zagrożenia i potrzebę ade-
kwatnej odpowiedzi na nowy typ konfliktu, czyli 
agresję poniżej progu wojny.
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Czy Zachód powinien godzić się na rosyjską strefę 
wpływów?

Witold Rodkiewicz: Zachód powinien bronić własnych warto-
ści i opartego na nich ładu międzynarodowego. Pytanie, czy 
jest na to gotowy i czy jest do tego zdolny. Uważam, że powi-
nien sobie poradzić z tym wyzwaniem. Jeden z problemów to 
niezrozumienie przez większość zachodnich elit politycznych 
celów i sposobów działania Rosji, a także nieumiejętność prze-
syłania Moskwie takich sygnałów, które byłyby przez nią wła-
ściwie zrozumiane. Na przykład zachodni politycy chcą unik-
nąć eskalacji, ale wysyłają sygnały, które w konsekwencji do 
niej prowadzą, bo są odbierane w Moskwie jako oznaka słabo-
ści i niezdecydowania.

Anna Maria Dyner: Zgoda Zachodu na strefy wpływów bę-
dzie zgodą na rewizję polityki bezpieczeństwa na kontynencie; 
być może wpłynie także na bezpieczeństwo globalne. Reakcje 
Unii Europejskiej i NATO są zbyt wolne – każda decyzja musi 
zostać poddana dyskusji. A Rosja działa szybko i może błyska-
wicznie rewidować swoją politykę.

Wiktor Bater: Zachód powinien sobie poradzić, ale jak na ra-
zie poniósł spektakularną porażkę. Moskwa wykorzystała po-
działy w Unii Europejskiej oraz między Europą a Ameryką. Tę 
partię rozegrała fantastycznie. Należy pamiętać, że od początku 
lat dziewięćdziesiątych Rosjanie zmierzali do opanowania wy-
brzeża Morza Czarnego. Była to cicha wojna, rozpoczęta 
w 1992 roku od wspierania abchaskich ruchów separatystycz-
nych. Abchazja była wówczas autonomiczną republiką 
w Gruzji. Od 1994 roku jest de facto pod rosyjskim protekto-
ratem, a wojna 2008 roku tylko ten status uprawomocniła. 
Moskwa chciała wykorzystać niestabilną Ukrainę, żeby za-
brać nie tylko Krym, lecz także całe południowe podbrzusze 
Ukrainy, z Odessą włącznie. To była operacja rozłożona na la-
ta. Kiedy rozpętał się Majdan, Władimir Putin wykorzystał 
sytuację, żeby zająć Krym i wschodnią Ukrainę. Destabilizo-
wanej przez Rosję Ukrainy nikt nie przyjmie do Unii Europej-
skiej i do NATO, a o to chodzi Moskwie.

Witold Rodkiewicz: Na Zachodzie nikt nie zdawał sobie spra-
wy z tej niewypowiedzianej cichej wojny, o której mówił  
Wiktor Bater. W legalistycznej zachodniej kulturze politycznej 
istnieje tendencja do ścisłego oddzielenia stanu wojny i pokoju, 
przyjaciela od wroga. W rosyjskiej kulturze politycznej tych 
stanów nie wyodrębnia się tak hermetycznie – współpraca na 

jednych płaszczyznach nie wyklucza konkurencji i walki na in-
nych. W połowie lat dziewięćdziesiątych w rosyjskiej myśli 
wojskowej pojawiła się koncepcja rozwijana przez marszałka 
Machmuta Gariejewa, który postawił tezę, że w warunkach po-
zimnowojennych, w XXI wieku, będziemy mieli do czynienia 
z wojnami prowadzonymi bez działań zbrojnych. Taka koncep-
cja zaciera różnicę między wojną a pokojem. Gariejew sformu-
łował swoją koncepcję, będąc pod wrażeniem upadku Związku 
Sowieckiego, który tłumaczył właśnie jako rezultat takiego ro-
dzaju wojny prowadzonej przez Stany Zjednoczone.
Przypomnę reakcję państw zachodnich w latach 1992–1993 na 
konflikty zbrojne na obszarze posowieckim. Zachód nie chciał 
się nimi zajmować, uznał, że należy udzielić milczącej zgody 
na rosyjskie interwencje zbrojne, aby nie prowokować sił, które 
pragnęły restauracji ZSRR. Zakładano, że w miarę jak Rosja 
będzie się demokratyzowała i integrowała ze światem zachod-
nim, „zamrożone konflikty” rozwiążą się automatycznie. Tym-
czasem dla wielu wpływowych polityków w Moskwie celem 
było utrzymanie tego, co tylko się dało ze schedy sowieckiej, 
z nadzieją, że w przyszłości będzie można odzyskać kontrolę 
nad resztą. A potem uzyskać akceptację tego stanu rzeczy od 
państw zachodnich – na przykład w postaci układu przypomi-
nającego Jałtę. Tak rosyjska elita rządząca wyobraża sobie po-
rządek międzynarodowy.

Marek Madej: Zgadzam się, że nie można akceptować stref 
wpływów, ale nie tylko co do zasady, ale też z powodów czysto 
pragmatycznych. Zachód podpisałby taką „umowę”, znajdując 
w niej pewne plusy, na przykład to, że istnieje czerwona linia, 
której Rosji przekraczać nie wolno. Ale z Rosją rządzoną przez 
Władimira Putina takie porozumienie nie wchodzi w grę. Putin 
uzna je jedynie za punkt wyjścia do przyszłych „renegocjacji”.

Witold Rodkiewicz: Chcę zwrócić uwagę na inny aspekt rewi-
zji ładu międzynarodowego zainicjowany przez Moskwę. Ro-
syjska próba jest uważnie obserwowana w Pekinie. Do niedaw-
na Chiny zdecydowanie broniły zasady integralności terytorial-
nej istniejących państw. Dla Krymu zrobiły jednak wyjątek 
i nie potępiły aneksji, odniosły się do niej ze zrozumieniem.

W jakim stopniu rosyjski potencjał militarny oraz gospo-
darczy spełnia rosyjskie marzenia o potędze i stawia Mo-
skwę jako mocarstwo równoważne Stanom Zjednoczonym?

Anna Maria Dyner: Cały dobrostan rządów Putina wynikał 
przede wszystkim z wysokich cen surowców naturalnych. Mo-
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żemy porównać potencjał gospodarczy Unii Europejskiej oraz 
Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, która weszła w życie 
1 stycznia 2015 roku. Rosjanie muszą „zachęcać” państwa 
ościenne, żeby przyłączyły się do tej struktury. Z powodów 
czysto politycznych i gospodarczych państwa byłego ZSRR, 
z wyjątkiem Białorusi, niekoniecznie chciałyby się integrować 
z Moskwą. Rosjanie próbują pokazywać, że są silni, ale za tym 
kryją się liczne słabości. Oni wygrywają raczej na niezdecydo-
waniu państw Zachodu. Gdyby po drugiej stronie był jeden 
silny przeciwnik, który podejmowałby tak szybko decyzje, jak 
robi to Rosja, prawdopodobnie Moskwa nie byłaby w stanie 
wygrać konfliktu na Ukrainie.

A co z siłą militarną, która jest ważnym narzędziem polity-
ki Kremla?

Anna Maria Dyner: Wojna w Gruzji obnażyła słabość armii 
rosyjskiej, lata zaniedbań od upadku Związku Radzieckiego. 
Były liczne plany zmian, ale dopiero minister Serdiukow zre-
formował siły zbrojne. Jednak zmiany jeszcze się nie zakoń-
czyły. Jest z tym sporo problemów, co widać we Wschodnim 
Okręgu Wojskowym, gdzie logistyka niemal całkowicie zale-
ży od jednej linii kolejowej nad granicą z Mongolią i Chinami. 
Przemysł zbrojeniowy ma potężną lukę technologiczną, bory-
ka się z brakiem kadry i inwestycji. Czkawką odbijają się 
sankcje zachodnie w dostępie do nowych technologii. Rosja-
nie próbują sobie z tym radzić, ale nie mają własnego poten-
cjału gospodarczego, żeby przemysł zbrojeniowy postawić 
w 100% na nogi. Widać już, że planu przezbrojenia do 
2020 roku nie uda się zrealizować. Będzie trzeba wybrać prio-
rytetowe rodzaje uzbrojenia, które będą miały pierwszeństwo 
w finansowaniu.

Wiktor Bater: Nie zgadzam się z opinią o słabości armii ro-
syjskiej. Była ona zdegenerowana, zdemoralizowana i słabo 
uzbrojona w latach dziewięćdziesiątych, a jako najlepszy tego 
dowód możemy podać fatalnie prowadzone obie kampanie 
czeczeńskie. Z nadejściem rządów Putina sytuacja zaczęła się 
zmieniać. Za czasów Serdiukowa zwiększono wydatki na 
obronę. W tym roku budżet obronny został po raz kolejny nie-
botycznie wywindowany. I będzie rósł. Nie wiemy dokładnie, 
bo nikt tego nie kontroluje, jakim uzbrojeniem dysponuje dzi-
siaj Rosja. Moim zdaniem to nieprawda, że technologicznie 
jest ona położona na łopatki.

Anna Maria Dyner: Powiedziałam, że chociaż ta reforma się 
odbyła i przyniosła wiele pozytywnych skutków, armia rosyj-
ska nie działa idealnie.

Wiktor Bater: Bo to jest za duża armia, żeby to zrobić ot tak. 
Dotąd mówiliśmy, że największym potencjałem Rosji są bo-
gactwa naturalne. Tymczasem największym potencjałem Puti-
na jest 88-procentowe poparcie. To są ci ludzie, którzy, gdy nie 
mają głowic atomowych, wezmą pałki w ręce i krzycząc: 
„Ura!”, pójdą na Zachód. Do tego oczywiście nie dojdzie, bo 
Rosjanie będą fantastycznie uzbrojeni. Inwestują w nowe tech-
nologie, przede wszystkim w lotnictwo. Czołgom T-14 daleko 
do abramsów, ale obyśmy nie musieli tego sprawdzać w prak-
tyce. Rosjanie stawiają na rozwój floty, nie tylko czarnomor-
skiej, mają zakusy na bazy za granicą. Rozwijają nowe rodza-

je rakiet średniego i dalekiego zasięgu. Jest jeszcze ważny 
aspekt, o którym rzadko się mówi, gdyż wszyscy koncentrują 
się na Krymie i wschodniej Ukrainie. Myślę o rozwoju rosyj-
skich baz i rozmieszczaniu uzbrojenia strategicznego na pół-
nocy, czyli o przygotowaniach arktycznej ekspansji. Stany 
Zjednoczone i Kanada robią to samo. W końcu dojdzie do 
ostrego zwarcia o surowce strategiczne.

Witold Rodkiewicz: Jestem jak najdalszy od bagatelizowania 
rosyjskich sił zbrojnych. Same brygady specnazu i GRU, któ-
rych jest siedem, to 12–15 tys. ludzi. W północno-zachodnim 
obwodzie wojskowym, według szacunków duńskiego eksper-
ta, którego wykład miałem niedawno okazję słyszeć, Federa-
cja Rosyjska może wystawić około 75 tys. żołnierzy, w połu-
dniowo-zachodnim tyle samo. Jeśli chodzi o państwa zachod-
nie, to w naszym regionie wypada dobrze tylko Finlandia, 
która nie jest członkiem NATO i która jest w stanie wystawić 
70 tys. ludzi.

Marek Madej: Pytania, czy Rosjanie mogą dorównać Stanom 
Zjednoczonym, nie traktujmy dosłownie. Nie temu służy po-
tencjał militarny Moskwy. Rosjanie nie budują armii, żeby 
przeprowadzić Drang nach Westen albo wywołać starcie glo-
balne. Ich armia ma być zdolna do spacyfikowania Gruzji 
szybciej, niż zrobiła to w 2008 roku, a zarazem mieć zasoby 
dające sygnał: nie mieszajcie się w nasze sprawy. Przy wszyst-
kich ograniczeniach finansowych Moskwy jest to możliwe. 

Wiktor Bater jest wieloletnim korespondentem polskich mediów w Rosji, 
szefem informacji TV Superstacja.
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Rosja nie jest szczególnie wielką potęgą wojskową ani gospo-
darczą, ale trzeba się z nią liczyć, bo może zrobić krzywdę.

Witold Rodkiewicz: Rosja nie dąży do wojny globalnej. Jej 
strategia polega na eskalowaniu kryzysów, ale tak, by nie prze-
kroczyć poziomu, który wywołałby zdecydowaną reakcję dru-
giej strony. Czyli wykorzystuje swoją zdolność do działań nie-
formalnych, hybrydowych. Strona zachodnia nie może tego 
robić, bo jest związana różnymi prawnymi ograniczeniami, 
a ponadto nie jest do tego typu działań przygotowana.

Grzegorz Cieślak: Potencjał obezwładniania i odstraszania 
nie przekłada się na liczbę żołnierzy, nie ma sensu porówna-
nie, kto ma ile i jakich czołgów, bo konfliktów nie wygrywają 
armie lepiej wyposażone. Decyduje szybkość podejmowania 
decyzji. Na Zachodzie politycy muszą uzyskać akceptację dla 
swej polityki. W Federacji Rosyjskiej przywódca może dopro-
wadzić do stanu wojny. Ci, którzy mają odmienne zdanie, zo-
staną sprowadzeni do roli nieistotnej opozycji. Czy prezydent 
Putin kłamie, kiedy jednego dnia mówi „moich wojsk nie ma 
na Krymie”, a parę dni później „tak, to moje wojska”? Otóż 
w mojej opinii nie kłamie, ponieważ nie posługuje się ani 
prawdą, ani kłamstwem, tylko pewnym ustalonym zabiegiem 
politycznym, zmierzającym do konkretnego celu. Nam się to 
wydaje absurdalne, ale proszę zwrócić uwagę, że poparcie dla 
Putina nie spada.

Witold Rodkiewicz: Zgadzam się z moim przedmówcą 
w ostatniej kwestii. Koncentrowanie się na tym, czy Putin 
skłamał, wynika z niezrozumienia kontekstu społecznego. Eu-
ropa nie pojmuje, z czym ma do czynienia. Co więcej, uwa-
żam, że jest pewna nić porozumienia, pewien wspólny kod, 
którym Putin porozumiewa się z rosyjskim społeczeństwem. 
Ludzie mu ufają, rozumieją go i akceptują, że prowadząc mię-
dzynarodową grę dyplomatyczną, może mówić raz jedno, 
a innym razem coś innego. Jeśli nawet niektórzy Rosjanie wie-
dzą, że rosyjski personel wojskowy jest we wschodniej Ukra-
inie, bo na przykład mają tam krewnych czy kolegów, to mogą 
z aprobatą przyjmować zaprzeczenia swego prezydenta, trak-
tując to jako niezbędne w polityce międzynarodowej zwodze-
nie przeciwnika.

Grzegorz Cieślak: Wrócę do oceny potencjału. Władzę ma 
ktoś nad czymś, co jest w stanie zniszczyć. W tym kontekście 
czołgi, o których mówiliśmy, zaczynają przypominać poten-
cjał nuklearny z czasów żelaznej kurtyny. Atom odstraszał, ale 
działania prowadziło się za pomocą czołgów. Dziś odstraszają 
czołgi, a działa się agresją poniżej progu wojny.

Czy słusznie pomijaliśmy dotychczas różnice cywilizacyj-
no-kulturowe między Zachodem a Rosją, uważając, że sta-
nie się ona częścią świata zachodniego?

Witold Rodkiewicz: Nie zgadzam się z twierdzeniem, że Ro-
sja to inny krąg cywilizacyjny. Cała kultura XIX-wiecznej  
Rosji była oparta na wzorcach zachodnich. To jest spór teore-
tyczny. Niezależnie od tego, do jakiego kręgu cywilizacyjnego 
należy Rosja, istotny jest sposób myślenia tamtejszej elity rzą-
dzącej o polityce zagranicznej. W tej polityce chodzi nie o re-
alizację imperialnej idei czy atawistyczne dążenia do budowy 

Problemem jest 
niezrozumienie przez 
Zachód sposobów 
działania Rosji,  
a także nieumiejętność 
przesyłania Moskwie  
sygnałów, które 
byłyby przez nią 
zrozumiane

Anna Maria Dyner jest politologiem, specjalistą do spraw wschodnich 
w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
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imperium, lecz o stworzenie międzynarodowego otoczenia, 
które w maksymalny sposób zabezpieczałoby dalsze istnienie 
reżimu politycznego, jaki się w Rosji ukształtował. Ekipa Pu-
tina broni systemu społeczno-ekonomicznego, który ma kilka 
słabych punktów pod względem jego legitymizacji. Więk-
szość Rosjan na przykład nie akceptuje rezultatów prywatyza-
cji z lat dziewięćdziesiątych, a obecna władza je gwarantuje. 
Wielu z nich jest niezadowolonych, że nie ma żadnego mecha-
nizmu rozliczania rządzących. Instytucje państwa rosyjskiego 
nie cieszą się dużym szacunkiem i autorytetem, oprócz prezy-
denta i ostatnio armii.
Podstawowym motywem polityki zewnętrznej Putina w ostat-
nich latach są właśnie te wewnętrzne trudności legitymizacji 
reżimu, które się zaczęły na przełomie lat 2011 i 2012. Dla 
wielu Rosjan drażliwą kwestią jest rozpad Związku Sowiec-
kiego, w którego wyniku 25 mln rodaków pozostało poza gra-
nicami. Odebranie Krymu, zamieszkanego w większości 
przez Rosjan, doskonale nadawało się na potrzebny politykom 
sukces. Mamy znowu 88% poparcia i to rozwiązuje problem 
legitymizacji, ale przy następnym problemie wewnętrznym 
będzie pokusa, żeby zrobić tak samo.

Kto może być tym problemem? Kazachstan, Finlandia, 
a może państwa nadbałtyckie?

Witold Rodkiewicz: W Kazachstanie taka akcja jest raczej 
wykluczona, bo wymagałaby uzgodnienia z partnerem chiń-
skim. Zostaje region bałtycki. Ale po co Rosjanie mieliby 

podejmować operacje hybrydowe przeciwko Finlandii, któ-
ra nie jest członkiem NATO, więc nie obejmuje jej artykuł 
5? Moim zdaniem, jeśli Rosjanie mieliby podjąć taką akcję, 
to właśnie po to, aby zademonstrować, że artykuł 5 jest mar-
twy. Ale musieliby być najpierw przekonani, że rzeczywi-
ście tak jest.

Rosja zbudowała sprawny aparat władzy, zna słabości Za-
chodu, potrafi przewidzieć jego reakcję. Okazuje się, że 
w tym wypadku nieodłączne atrybuty demokracji są naszą 
słabą stroną.

Witold Rodkiewicz: Ja bym się z tym nie zgodził. Dojrzałe 
demokracje umieją się bronić i wiedzą, jak się zachować. 
Przykładem mogą być reakcje społeczeństw skandynawskich 
na obecną sytuację. Niedawno na spotkaniu z duńskimi eks-
pertami padło pytanie między innymi o to, jak Duńczycy zare-
agowali na wypowiedź rosyjskiego ambasadora, że umiesz-
czając elementy natowskiego systemu obrony przeciwrakieto-
wej na swoich okrętach ryzykują, iż staną się one celem 
rosyjskiej broni nuklearnej. Otóż reakcja była spokojna. Decy-
zja o umieszczeniu systemów została podjęta po rozważeniu 
wszystkich pro et contra i w związku z tym wypowiedź amba-
sadora nie wywołała większego poruszenia.

Grzegorz Cieślak: Czy ta „ucieczka do przodu” jest ucieczką 
tylko przed zagrożeniem zewnętrznym? Dwa lata wcześniej 
Anatolij Nogowicyn w swojej doktrynie przedstawiał takie 
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działania jako wojnę obronną dla Federacji Rosyjskiej i jedyną 
możliwość działania. Mało tego, Nogowicyn wtedy pozycjo-
nował Putina jako swojego oponenta. Igor Girkin, który awan-
sował podczas podobnych działań w Naddniestrzu, też był nie-
chętny prezydentowi i twierdził, że przypomina on środkowo-
amerykańskiego watażkę. Osoby te są, jeśli nie kluczowymi, 
to niezwykle istotnymi elementami toczącej się rozgrywki. 
Mam wrażenie, że Putin dostrzegł zagrożenie ze strony takich 
ludzi i zagospodarował ich w swej polityce. Jest tylko jedno 
ryzyko, że któregoś dnia zechce on zmienić front. Takie raz 
uruchomione siły, działające poza prawem, rzadko w takiej sy-
tuacji podążają za przywódcą.

Co dalej? Czy Putin będzie destabilizował Ukrainę, a Za-
chód będzie się przyglądał?

Marek Madej: Trudno przewidzieć przyszłość w dalszej 
perspektywie, w krótkiej będzie tak, jak jest. Nie do końca 
wiemy, o co chodzi Putinowi. Nie sądzę, aby Rosja mogła 
uważać konflikt na Ukrainie za zakończony. Nie widzę więc 
w najbliższym czasie wielkiego ryzyka dla Finlandii, Esto-
nii, Litwy i Łotwy. Wątpię, by rosyjskie społeczeństwo rów-
nie radośnie poparło na przykład konflikt z Finlandią, jak 
aneksję Krymu. Tym samym nie sądzę, żebyśmy musieli re-
agować inaczej niż teraz, zwłaszcza że Zachód nie chce 
eskalacji. Rosja musi rozmawiać z Chińczykami i odwoły-
wać się do partnerów pozaeuropejskich, a tam nie będzie 
miała silnej pozycji przetargowej.

Wiktor Bater: Nie będzie żadnej wojny, tym bardziej trze-
ciej wojny światowej. Zachodni przywódcy dogadają się 
z Putinem, niezależnie od tego, co się będzie działo na 
wschodniej Ukrainie. Status quo wróci do poprzedniego po-
ziomu, bo na obecnej sytuacji traci i jedna, i druga strona. 
Rosja uważa, że poradzi sobie bez Zachodu. Ten zaś nie ma 
złudzeń. Bez Rosji na dłuższą metę poradzić sobie nie jest 
w stanie. Dojdzie prawdopodobnie do jakiegoś porozumie-
nia ponad podziałami w walce z Państwem Islamskim. Na-
wiązanie tego dialogu w tym momencie jest niestety nieko-
rzystne dla Ukrainy. Konflikt będzie się tlił, bo niestabilna 
Ukraina jest na rękę Moskwie. Nauka z tego wszystkiego 
jest bardzo prosta: trzeba poznać Rosjan. Nam mają za złe, 
że wstąpiliśmy do NATO. Putin wie, że potrzebują oni rzą-
dów silnej ręki, że są do tego przyzwyczajeni. Borys Jelcyn, 
który próbował wprowadzać demokratyczne zmiany, nie był 
szanowany. Dopóki nie poznamy i nie zrozumiemy Rosjan, 
będziemy się ich bać.

Witold Rodkiewicz: Myślę, że są dwa możliwe scenariu-
sze. Pierwszy jest taki, że Berlin, który podejmuje kluczo-
we decyzje po stronie zachodniej, będzie krok po kroku 
ustępować pod rosyjskim naciskiem i skłaniać Kijów do 
zgody na udział, z prawem weta, lojalnych wobec Moskwy 
rebeliantów z Donbasu w procesie uchwalania nowej ukra-
ińskiej konstytucji. W praktyce będzie to oznaczać ograni-
czenie suwerenności Ukrainy. Wtedy będziemy mieli kon-
flikt zamrożony, przynajmniej na jakiś czas. Drugi scena-

Nie możemy  
czekać, aż kryzys się 
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progu wojny
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riusz to odmowa ustępstw ze strony zachodniej. Moskwa 
nie będzie mogła skonsumować dyplomatycznego sukcesu 
z Mińska i wcześniejszego sukcesu militarnego. Wtedy ist-
nieje prawdopodobieństwo, że na Kremlu zdecydują się na 
ponowną eskalację działań wojskowych czy destabilizacyj-
nych, aby nastraszyć Zachód i skłonić do dalszych 
ustępstw.

Marek Madej: Ale czy mocniejsze postraszenie spowoduje 
większą uległość, czy wręcz przeciwnie?

Grzegorz Cieślak: W odpowiedzi na pytanie, co dalej, na-
leży także uwzględnić wydarzenia w Afryce i na Bliskim 
Wschodzie oraz konsekwencje Arabskiej Wiosny – po 
upadku tyranii nigdy nie ma demokracji. Jest okres, w któ-
rym przestępcy próbują wykroić swój kawałek tortu. Nie 
wiem, czy Federacja Rosyjska będzie w stanie kontrolować 
te działania w przewidywalnej przyszłości. Nie wiem tak-
że, czy Rosjanie będą w stanie kontrolować dzisiejszych 
aktorów działań nieregularnych, działań o charakterze ter-
rorystycznym i separatystycznym, które uruchomili, czy 
będą w stanie je nadzorować. Nie możemy czekać, aż kry-
zys się skończy. Musimy zmienić formułę współpracy 
w Europie i zabezpieczyć się przed agresją poniżej progu 
wojny. Jeśli tego nie zrobimy, jest możliwy scenariusz, ja-
ki nas dziś niepokoi najbardziej: podmioty pozapaństwowe 
zaatakują państwo. Kiedy nie będzie popytu na działalność 
osób zaangażowanych dziś w ten konflikt, zaczną one 
funkcjonować samodzielnie.

Anna Maria Dyner: Trudno odpowiedzieć na pytanie, co 
dalej. Wiele jest zmiennych. Nie do końca jest przewidy-
walna sytuacja gospodarcza w Rosji, nie wiadomo także, 
jak daleko sięga wytrzymałość tamtejszego społeczeństwa. 
Tym bardziej że dla Rosjan gospodarka może mieć zniko-
me znaczenie. Równocześnie władze mogą kreować obraz 
wroga, czyli Zachodu, wokół którego tamtejsze społeczeń-
stwo będzie się konsolidować. Zwłaszcza gdyby ten za-
mierzał przedłużyć sankcje. Co więcej, Rosjanie spróbują 
rozbić unijną jednomyślność potrzebną do takiej decyzji. 
Będą także chcieli nawiązać współpracę z Zachodem 
w kwestii walki z Państwem Islamskim. Na tym będą bu-
dować płaszczyznę do wyjścia z izolacji. Skoro bowiem 
razem walczymy, to dlaczego sankcje? I tak wrócimy do 
biznesu. Na Ukrainie Rosja będzie dążyła do szeroko poję-
tej federalizacji tego państwa, żeby nigdy nie mogło ono 
wstąpić ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. W wersji 
pesymistycznej, której też nie można wykluczyć, będzie-
my mieli nowy Majdan lub raczej anty-Majdan, bo cierpli-
wość Ukraińców powoli się wyczerpuje. Takie procesy 
mogą być również inspirowane z Moskwy.  n
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peryskop

Wiosną 2014 roku po raz pierwszy od czasów zim-
nej wojny rosyjscy żołnierze jako agresor przekro-
czyli granice państwa europejskiego. Po bezkrwa-
wym zajęciu Krymu regularne formacje Sił Zbroj-

nych Federacji Rosyjskiej wzięły udział w sprowokowanych 
przez Rosję walkach w Donbasie, a ich zaangażowanie zadecy-
dowało o oderwaniu części wschodniej Ukrainy od reszty kra-
ju. Działania te były podejmowane w okresie najintensywniej-
szych od kilkudziesięciu lat przemian w armii rosyjskiej, mają-
cych potwierdzić jej miejsce w gronie największych potęg 
militarnych świata. 

Agresja przeciwko Ukrainie, a także opór Zachodu wobec 
działań Rosji skutkowały jednak zerwaniem powiązań koope-
racyjnych, istotnych z punktu widzenia modernizacji Sił Zbroj-
nych FR. Równoczesne budowanie przez rosyjskie władze 
wśród obywateli poczucia zagrożenia agresją Zachodu sprawi-
ło, że armia stała się głównym punktem odniesienia dla społe-
czeństwa, a zachodzące w niej zmiany największym progra-
mem modernizacyjnym putinowskiej Rosji. W pogarszającej 
się sytuacji ekonomicznej reforma armii stała się priorytetem 
w wydatkach państwa i uległa wyraźnemu przyspieszeniu.

DWA WIZERUNKI
Zerwanie kooperacji z Zachodem i ponowne postawienie na 

forum NATO kwestii zagrożenia militarnego ze strony Rosji 
oraz polityka informacyjna Moskwy przyczyniły się do utrwa-
lenia dwóch przeciwstawnych, nierzadko skrajnych opinii na 
temat Sił Zbrojnych FR. Z jednej strony nie słychać już głosów 

podważających postępy w uzawodowieniu i modernizacji tech-
nicznej armii rosyjskiej, dostrzegany jest także znaczący wzrost 
jej aktywności. Z drugiej natomiast jest dyskutowana nie tylko 
jakość zachodzących zmian, ale też zdolność Rosji do finanso-
wego udźwignięcia postępującej militaryzacji państwa. 

Tamtejsza machina informacyjna stara się równolegle lanso-
wać dwa wizerunki – prezentowane na różnych poziomach 
i kierowane do różnego typu odbiorców. W przekazie przezna-
czonym dla własnego społeczeństwa, a także sympatyków Ro-
sji za granicą armia rosyjska jawi się jako groźny konkurent 
amerykańskiej, bez większych problemów realizujący kolejne 
fazy reform i zdolny do obrony interesów Federacji Rosyjskiej 
w dowolnym zakątku globu. W popularyzowaniu takich opinii 
prym wiodą rosyjskojęzyczne stacje telewizyjne. 

W przekazie kierowanym do kręgów eksperckich, a także 
odbiorców nastawionych antyrosyjsko, są natomiast uwypukla-
ne problemy i sugerowana niezdolność armii rosyjskiej do osią-
gnięcia poziomu technologicznego jej zachodnich odpowiedni-
ków. Ze względu na kłopoty gospodarcze Rosji jest także upo-
wszechniana teza o jej niezdolności do sfinansowania programu 
zbrojeń, a w związku z działaniami przeciwko Ukrainie 
– o braku możliwości pokonania tego kraju na drodze wojsko-
wej ze względów militarnych, gospodarczych i społecznych.

Ocenę rzeczywistej sytuacji, w jakiej znajduje się armia ro-
syjska, w coraz większym stopniu utrudnia fakt, że tamtejsze 
media i eksperci są de facto jedynymi źródłami informacji. 
W ostatnich latach reforma Sił Zbrojnych FR została objęta pa-
rasolem informacyjnym ze strony resortu obrony, a także odpo-
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Zbrojeniowy maraton
Armia stała się głównym punktem odniesienia dla Rosjan, 

a zachodzące w niej zmiany największym programem 
modernizacyjnym kraju.
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wiedzialnych za kontrolę nad mediami służb specjalnych. Sytu-
acje, w których na zewnątrz przedostają się wiadomości nie-
poddane wcześniej obróbce propagandowej na rzecz jednego 
lub drugiego wizerunku armii rosyjskiej, zdarzają się coraz 
rzadziej i dotyczą głównie kwestii niszowych. Oba wizerunki 
są w jakiś sposób wypaczone. Niemniej trzeba przyznać, że ar-
mia rosyjska w ostatnich latach wykonała milowy krok na dro-
dze do potęgi.

PODSTAWY MILITARYZACJI
Reformy w Siłach Zbrojnych FR przez ponad dekadę prowa-

dzono w niezwykle korzystnej sytuacji finansowej. Wydatki na 
cele wojskowe rosły nieprzerwanie od kilku do kilkunastu pro-
cent rocznie. Realizowane programy modernizacyjne, głównie 
najkosztowniejsze tzw. państwowe programy uzbrojenia (gosu-
darstwiennaja programma woorużenija – GPW), począwszy od 
zainicjowanego w 2006 roku GPW-2015, miały jednak zapew-
niony parasol ochronny w wypadku pogorszenia się sytuacji fi-
nansowej państwa. 

Pierwszy sprawdzian nastąpił pod koniec ubiegłej dekady. 
W kryzysowym 2009 roku Rosja utrzymała wzrost wydatków 
na cele wojskowe mimo spadku cen ropy naftowej poni-
żej 40 USD za baryłkę, wykorzystując między innymi środki 
pochodzące z rezerw. Obecnie znajduje się w trudniejszej sytu-
acji. Zmniejszenie wpływów do budżetu jest rezultatem nie tyl-
ko spadku cen ropy (choć nie tak drastycznego, jak pięć lat 
wcześniej), lecz także zerwania odziedziczonych po ZSRR po-
wiązań gospodarczych z Ukrainą, a po części również sankcji 
zachodnich. Mimo tego FR utrzymała realny wzrost wydatków 
na cele wojskowe w 2015 roku i zamierza to zrobić także w la-
tach następnych. W razie niekorzystnej sytuacji wiązałoby się 
to jednak z dalszym „przejadaniem” rezerw (w maju 2015 roku 
wynosiły one 358 mld USD, w szczytowym okresie pod ko-
niec 2013 roku 520 mld USD).

W 2015 roku Rosja wyda na armię rekordową sumę 
3274 mld rubli, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem po-
przednim nominalnie o 30%, a realnie o 10%. Wartość ta sta-
nowi 4,3% PKB i 20,5% wydatków budżetowych. Ponad poło-
wa tej kwoty (1,8 bln rubli) została przeznaczona na zakup oraz 
modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wraz ze zna-
czącymi wahaniami kursu rubla w stosunku do walut zachod-
nich, w sytuacji prawie całkowitej samowystarczalności Rosji 
w zaspokojeniu potrzeb Sił Zbrojnych FR (w szczytowym 
okresie na początku obecnej dekady import pochłaniał zaled-
wie 2% budżetu resortu obrony), mylące stało się stosowanie 
przelicznika na przykład dolarowego. Wynikałoby z niego, że 
w 2014 roku, gdy wydatki na cele wojskowe były w wysokości 
2471 mld rubli (wówczas 77 mld USD), Rosja wydała więcej 
niż w 2015 roku. (według obecnego przelicznika 66 mld USD), 
co w zestawieniu z obserwowaną aktywnością armii rosyjskiej 
i inwestycjami byłoby dezinformacją.

Za dalszym utrzymaniem wzrostu wydatków na cele wojsko-
we przemawiają nie tylko deklarowane obawy Rosji przed za-
grożeniem z zewnątrz, maskujące jej własną politykę imperial-
ną na obszarze byłego Związku Sowieckiego. Reforma Sił 
Zbrojnych FR stała się w ostatnich latach narzędziem polityki 
mocarstwowej, ale przede wszystkim dźwignią rozwoju gospo-
darczego i elementem polityki społecznej. Rosnące zakupy 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego przyczyniły się do ożywienia 
w całym rosyjskim przemyśle. Przedsiębiorstwa tzw. komplek-

su obronno-przemysłowego jako jedyne szczycą się w ostat-
nich latach nieprzerwanym wzrostem produkcji i inwestycjami 
(także – jak dostarczający systemy rakietowe obrony powietrz-
nej Ałmaz-Antiej – w budowę od podstaw nowych zakładów), 
a ich załogi stanowią elitę rosyjskiej klasy robotniczej. Wzrost 
wydatków na armię odbywa się w warunkach powszechnej ak-
ceptacji i prawdopodobnie dopiero znaczący, długotrwały spa-
dek poziomu życia Rosjan mógłby się przyczynić do odwróce-
nia tego trendu.

NOWA JAKOŚĆ
Zmiany strukturalno-organizacyjne i modernizacja tech-

niczna Sił Zbrojnych FR rozpoczęły się w 2004 roku, jednak-
że decydujący cios pozostałościom armii sowieckiej zadano 
dopiero po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Na prze-
łomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku całkowicie zo-
stała zmieniona struktura dowodzenia. Przyspieszono także 
uzawodowienie jednostek pierwszorzutowych. Zostały utwo-
rzone cztery połączone dowództwa strategiczne, skupiające 
pod swoją komendą zlokalizowane na podległym im obszarze 
jednostki wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk 
(oprócz formacji centralnego podporządkowania, głównie 
strategicznych sił jądrowych). Zredukowano liczbę jednostek 

OSIĄGNIĘTYM  
W OSTATNICH 
LATACH  
POZIOMEM  
AKTYWNOŚCI  
SIŁY ZBROJNE 
FEDERACJI  
ROSYJSKIEJ 
USTĘPUJĄ  
WYŁĄCZNIE  
ARMII AMERY-
KAŃSKIEJ

peryskop ROSJA| |



NUMER 6 | CZERWIEC 2015 | POLSKA ZBROJNA 23

i przywrócono klasyczną piramidę dowodzenia 
(zlikwidowano m.in. większość etatów oficerów 
starszych), uwolniono także armię od rozbudowa-
nego, posowieckiego zaplecza, które w większo-
ści zostało sprywatyzowane (zgodnie z rosyjskim 
obyczajem popełniono przy tym liczne nadużycia 
finansowe). Nieco wcześniej, w ramach realizo-
wanego od 2007 roku programu zbrojeń (GPW- 
-2015), pierwszego zakrojonego na tak szeroką 
skalę od czasów ZSRR (wartość programu oce-
niano pierwotnie na 150 mld USD), rozpoczęto 
seryjne dostawy nowego lub gruntownie zmoder-
nizowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 
W 2011 roku program ten został uzupełniony 
i częściowo zastąpiony przez jeszcze ambitniej-
szy GPW-2020 (o wartości 650 mld USD).

Agresja przeciwko Ukrainie i otwarty powrót 
do konfrontacji z Zachodem przyniosły ze sobą 
kolejne zmiany organizacyjne. Po opanowaniu 
Krymu, w 2014 roku została odtworzona istnieją-
ca w czasach sowieckich tzw. krymska baza ma-
rynarki wojennej, operacyjnie podporządkowana 
Połączonemu Dowództwu Strategicznemu „Połu-
dnie”. Wraz z planami znaczącego zwiększenia 
potencjału Floty Czarnomorskiej (do poziomu 
gwarantującego jej przewagę nad pozostałymi 
flotami czarnomorskimi wziętymi razem) odtwo-
rzono także rozformowaną kilka lat wcześniej 
30 Dywizję Okrętów Nawodnych (w Sewastopo-
lu), a w 2015 roku sformowano nową, 4 Brygadę 
Okrętów Podwodnych (w Noworosyjsku). Rów-
nocześnie zintensyfikowano rozbudowę infra-
struktury militarnej w Arktyce. 

1 grudnia 2014 roku na bazie Floty Północnej 
i nowo tworzonych jednostek arktycznych po-
wstało piąte połączone dowództwo strategiczne. 

Zakończenie formowania zgru-
powania w Arktyce zaplanowa-
no na 2018 rok, a w jego skła-
dzie ma się znaleźć między in-
nymi niedawno powstała armia 
wojsk lotniczych i obrony po-
wietrznej. W stadium formowa-
nia znajduje się także nowy ro-
dzaj sił zbrojnych – siły po-
wietrzno-kosmiczne, tworzone 
na bazie dotychczasowego sa-
modzielnego rodzaju wojsk 
– wojsk obrony powietrzno-ko-
smicznej.

Mimo dodatkowych wydat-
ków związanych z działaniami 
przeciwko Ukrainie, a także na-
rastających problemów natury 
wojskowo-technicznej, będą-
cych następstwem zerwania ko-
operacji z ukraińskim przemy-
słem zbrojeniowym (w dużo 
mniejszym stopniu z przerwa-
niem współpracy z przedsię-

biorstwami zachodnimi), w 2014 roku dostawy 
nowego i zmodernizowanego uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego osiągnęły kolejny rząd wielkości. 
I ten poziom zakupów został utrzymany także 
w 2015 roku. 

Począwszy od ubiegłego roku, do służby trafia 
rocznie około 300 czołgów T-72B3 (modernizo-
wanych do standardu porównywalnego z T-90), 
drugie tyle bojowych wozów opancerzonych 
(BMP-3, BTR-82AM) oraz około 100 systemów 
artyleryjskich kalibru 100 mm i większego (m.in. 
następcy spopularyzowanych działaniami w Don-
basie gradów – wyrzutnie rakietowe Tornado-G). 
Tylko w pierwszym kwartale 2015 roku wojska 
lądowe dostały ponad 600 różnego typu wozów 
bojowych i pojazdów specjalistycznych, w tym 
przedseryjne partie wyposażenia tzw. żołnierza 
przyszłości Ratnik oraz nowej generacji czołgu 
T-14 (na platformie Armata) i haubicy samobież-
nej Koalicyja-SW.

W 2014 roku do służby trafiły 142 nowe 
i zmodernizowane samoloty oraz 135 śmigłow-
ców. W 2015 roku podawane liczby są nieco 
mniejsze – 126 samolotów i 88 śmigłowców 
(głównie bojowe Ka-52 i wielozadaniowe, głę-
boko zmodernizowane Mi-8). W odróżnieniu od 
lat poprzednich większość zakupionych samolo-
tów będzie to jednak sprzęt fabrycznie nowy 
(Su-34, Su-35S, Su-30 i Jak-130). W wypadku 
śmigłowców są to finalne partie maszyn zamó-
wionych w ramach GPW-2015. Przezbrajane są 
brygady rakiet taktycznych (w systemy Iskander, 
począwszy od 2014 roku po dwie rocznie), puł-
ki rakietowe obrony powietrznej (S-400, cztery 
rocznie) oraz dywizje strategicznych wojsk ra-
kietowych (wielogłowicowe rakiety Jars, cztery 
pułki rocznie). 

Do służby wchodzi także coraz więcej nowych 
okrętów (rzędu kilkunastu rocznie). Systematycz-
nie są także kładzione stępki pod kolejne. W 2014 
roku były to między innymi: czwarta korweta 
projektu 2380, dwa okręty atomowe (w tym trze-
cia jednostka przenosząca rakiety balistyczne 
projektu 955 Boriej) i dwa konwencjonalne okrę-
ty podwodne. W 2015 roku wejdą do służby 
pierwsze nowe fregaty (gotowe są już dwie, 
a dwie następne są w trakcie prób), kolejna kor-
weta oraz dwa okręty podwodne. W budowie jest 
kilkadziesiąt różnych jednostek, między innymi 
sześć fregat, sześć korwet, siedem atomowych 
i cztery konwencjonalne okręty podwodne.

To jednak nie wszystko – do służby trafia 
sporo nowego wyposażenia, w tym na coraz 
większą skalę systemy walki radioelektronicz-
nej i łączności, a także sprzęt wsparcia i zabez-
pieczenia działań. Towarzyszy temu moderni-
zacja infrastruktury, głównie lotnisk. Inwesty-
cje w uzbrojenie i sprzęt wojskowy pozwoliły 
na realizację kończącego się w tym roku GPW-
-2015 z nawiązką. Wyjątkiem są jedynie nowe 

A N D R Z E J  W I L K

Jest głównym specjalistą do spraw wojsko-
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starszy specjalista w Oddziale Planowania 
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okręty, z których część zostanie oddana do służby później 
niż pierwotnie planowano.

CORAZ BARDZIEJ PROFESJONALNA
Wiosną 2014 roku większość obserwatorów zaskoczyły też 

wygląd i zachowanie żołnierzy rosyjskich, którzy znaleźli się 
na Krymie. Nowocześnie wyekwipowani i zdyscyplinowani nie 
przypominali tych, którzy jeszcze kilka lat wcześniej brali 
udział w wojnie z Gruzją. Potwierdzeniem nowej jakości stał 
się otwarty udział batalionowych grup bojowych z wojsk po-
wietrzno-desantowych oraz z brygad zmechanizowanych z Po-
łudniowego Okręgu Wojskowego w działaniach w Donbasie 
w sierpniu 2014 roku. Mimo liczebnej przewagi sił podległych 
władzom w Kijowie, w ciągu kilku dni powstrzymały one ofen-
sywę armii ukraińskiej i wyparły ją z większości terenów kon-
trolowanych wcześniej przez separatystów, ponosząc przy tym 
stosunkowo niewielkie straty. Za miarodajne należy uznać dane 
zebrane w tzw. raporcie Niemcowa i upublicznione w maju 
2015 roku. Według nich na Ukrainie zginęło dotychczas 220 
rosyjskich żołnierzy, w większości „urlopowanych” z Sił Zbroj-
nych FR i biorących udział w działaniach w składzie formacji 
zbrojnych separatystów.

Armia rosyjska ćwiczy intensywnie i de facto nieprzerwanie 
od lutego 2013 roku, kiedy to rozpoczęto przeprowadzanie 
„niezapowiedzianych” sprawdzianów gotowości bojowej. Od 
tego czasu zorganizowano kilka przedsięwzięć o skali porów-
nywalnej z największymi ćwiczeniami armii sowieckiej (we 
wrześniu 2014 roku w manewrach na dalekim wschodzie Rosji 

wzięło udział 155 tys. żołnierzy wszystkich formacji). W 2014 
roku zorganizowano łącznie 3,5 tys. ćwiczeń poligonowych 
wszystkich szczebli, a tylko w pierwszym kwartale 2015 roku 
886, w tym 260 ćwiczeń połączonych rodzajów wojsk i sił 
zbrojnych. Niemalże bez przerwy, w skrajnie odmiennych wa-
runkach geograficznych i klimatycznych, ćwiczą pododdziały 
wojsk powietrznodesantowych. W stanie permanentnej aktyw-
ności znajdują się także jednostki desantowe Floty Czarnomor-
skiej, od 2011 roku zabezpieczające dostawy dla władz pogrą-
żonej w wojnie domowej Syrii. Osiągniętym w ostatnich latach 
poziomem aktywności Siły Zbrojne FR ustępują wyłącznie ar-
mii amerykańskiej.

Wzrostowi profesjonalizmu sprzyja postępująca zmiana 
struktury kadrowej sił zbrojnych. W kwietniu 2015 roku liczba 
żołnierzy kontraktowych osiągnęła 300 tys. (dla porównania 
tych z poboru było w tym samym czasie 276 tys.). Jeśli 
uwzględni się jeszcze 200 tys. oficerów, to połowa etatów cza-
su P w armii rosyjskiej jest zawodowa. Realnie zaś ten współ-
czynnik jest jeszcze większy – około 200 tys. etatów jest prze-
znaczonych dla żołnierzy rezerwy (faktyczny stan liczebny Sił 
Zbrojnych FR wynosi około 800 tys. żołnierzy). Docelowo 
kontraktowi mają stanowić połowę stanu etatowego – do końca 
2015 roku ma ich być łącznie 352 tys., do 2017 roku – 425 tys., 
a do 2020 roku – 499 tys. Wziąwszy pod uwagę, że od 2013 ro-
ku do służby w systemie kontraktowym jest przyjmowanych 
80–90 tys. żołnierzy rocznie, przy utrzymaniu dotychczasowe-
go poziomu finansowania realizacja przyjętych założeń nie bę-
dzie zagrożona.

W znacznym stopniu ustępuje i – wziąwszy pod uwagę dysproporcje w potencjale obu państw – będzie ustępowała si-
łom zbrojnym USA. Pomimo różnic w wielkości, także środków wydawanych na cele wojskowe, armia rosyjska prze-

wyższa chińską pod względem zaawansowania technologicznego. Jest także zdecydowanie aktywniejsza. Już teraz należy 
ją uznać nie tylko za największą, lecz także za jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyszkolonych na kontynencie eu-
ropejskim. Rozwojowi Sił Zbrojnych FR towarzyszy postępująca militaryzacja – w wymiarze gospodarczym i społecznym 
– państwa rosyjskiego. Kwestią otwartą pozostaje, czy Rosja będzie w stanie finansowo utrzymać przyjęte tempo i jakie 
mogą być międzynarodowe konsekwencje zarówno jej sukcesu, jak i porażki.

W OSTATNICH LATACH ARMIA ROSYJSKA ZDECYDOWANIE 
ZMNIEJSZYŁA DYSTANS DZIELĄCY JĄ OD NAJLEPSZYCH 
ARMII ZACHODNICH. 

SILNA POZYCJA
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Czym Pana przyciąga Kaukaz, to skrzyżowanie 
Europy i Azji, chrześcijaństwa i islamu, mozaika 
ludów i języków?

Przyciąga właśnie ta wielka różnorodność: za-
gęszczenie narodów, religii, kultur i konfliktów na 

stosunkowo małym obszarze. Można tę różnorodność obserwo-
wać niemal nie ruszając się z miejsca.

Mówimy „Kaukaz”, a co właściwie mamy na myśli?
Geograficznie Kaukaz to góry, ich pasmo ciągnie się tysiąc-

kilometrowym łańcuchem od zachodu ku wschodowi, od Mo-
rza Czarnego do Morza Kaspijskiego. W sensie politycznym 
ten łańcuch gór dzieli region na dwie części: Kaukaz Północny, 
wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej, oraz Kaukaz Połu-
dniowy, zwany dawniej Zakaukaziem, na który składają się: 
Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. Niedaleko leżą Turcja i Iran. 
Niektórzy zresztą uważają, że północno-wschodnia część Tur-
cji – obwód karski, należący do Rosji na przełomie 
XIX i XX wieku – to też część Kaukazu. W skład Kaukazu 
Północnego, rosyjskiego, wchodzi siedem republik, dwa tzw. 
kraje – Krasnodarski i Stawropolski – i obwód rostowski, ze 
stolicą w Rostowie nad Donem. Różnorodność administracyjna 
jest odbiciem różnorodności etnicznej i kulturowej. Na zacho-
dzie Kaukazu Północnego są trzy republiki z przewagą ludno-
ści czerkieskiej, w środku leży Osetia Północna, po drugiej zaś 
stronie kaukaskich gór, w Gruzji, mamy Osetię Południową, 
państwo uznane tylko przez Rosję. Z kolei na wschodzie są In-
guszetia, Czeczenia i Dagestan, zamieszkane przez konglome-

rat ludów wajnachsko-dagestańskich; Wajnachowie to wspólna 
nazwa Inguszy i Czeczenów.

Jeden z recenzentów napisał, że po lekturze Pana książki 
„Toast za przodków” wciąż nie wie, czy kraje Kaukazu Po-
łudniowego więcej ze sobą łączy, czy dzieli.

Kraje te łączy tylko położenie geograficzne. Kaukaz Połu-
dniowy jako region w sensie politycznym nie istnieje. Armenia 
należy do firmowanej przez Moskwę Organizacji Układu 
o Bezpieczeństwie Zbiorowym i do Unii Eurazjatyckiej, Gru-
zja deklaruje chęć integracji ze strukturami euroatlantyckimi, 
Azerbejdżan stara się trzymać na równy dystans od jednych 
i drugich.

Od kiedy Rosja panuje na Kaukazie?
Kaukaz Północny został przyłączony do Rosji na początku 

drugiej połowy XIX wieku – kilka dekad później niż ziemie 
Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu – co było wynikiem silnego 
oporu, jaki stawiali górale. W dalekiej przeszłości na Kaukazie 
mieliśmy Rzymian, Arabów i Bizantyjczyków, w czasach no-
wożytnych graczami w tym regionie byli: Rosja, Turcja i Per-
sja. Moskwa walczyła o dostęp do mórz południowych. Turcja 
chciała zabezpieczyć się przed Rosją. Kaukaz niemal zawsze 
był przedmiotem rywalizacji otaczających go mocarstw.

Wygląda na to, że tak pozostało do dziś.
Na Kaukazie zachodzą różne procesy. Gdy byłem ostatnio 

w Armenii, jeden z analityków stwierdził, że w tym kraju 

Z  Wo j c i e c h e m  G ó r e c k i m

o światowych graczach na Kaukazie, strachu przed 
kolejną wojną i konfliktach nie do rozwiązania rozmawia 

Małgorzata Schwarzgruber.

WIELE 
TWARZY 

KAUKAZU
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mieszka teraz realnie poniżej 2 mln mieszkańców. 
Trudno powiedzieć, jak odbije się to na konflikcie 
karabaskim i na relacjach Armenii z Turcją. Kau-
kaz nie pozbędzie się też swojego bliskowschod-
niego sąsiedztwa. Kiedy się podróżuje po Kauka-
zie Południowym, ten Bliski Wschód widać i czuć 
w rozmowach i w publicystyce.

W pewien sposób Kaukaz przypomina Bliski 
Wschód – jest jak beczka prochu. Czy ten re-
gion także nie ma szans na pokój?

Najpoważniejszym konfliktem na Kaukazie, któ-
ry ciągnie się od ponad ćwierćwiecza, jest spór 
o Górski Karabach. Od 21 lat obowiązuje tam ro-
zejm, mniej lub bardziej przestrzegany. Gdy byłem 
ostatni raz na Kaukazie, jeden z moich rozmówców 
powiedział mi, że nikt nie ma pakietu kontrolnego 
w kwestii bezpieczeństwa w regionie, bo musiało-
by to oznaczać kontrolę jednego podmiotu nad 
trzema morzami: Czarnym, Kaspijskim i Śród-
ziemnym. Trudno wyobrazić sobie w najbliższym 
czasie rozwiązanie konfliktu karabaskiego. W grze 
pozostaje zbyt wielu aktorów z regionu i spoza nie-
go, którzy mają tak różne interesy: oprócz Azerbej-
dżanu, Armenii i nieuznanej tzw. Republiki Gór-
skiego Karabachu są to Rosja, Turcja, Iran, Za-
chód, a także wpływowa ormiańska diaspora 
w wielu częściach świata.

Jak konflikt ukraińsko-rosyjski został odebrany 
na Kaukazie?

To temat wielu rozmów. Ludzie z uwagą śle-
dzą doniesienia z Ukrainy i zastanawiają się, jak 
może się on przełożyć na ich region. Panują 
strach i obawa przed kolejną destabilizacją i woj-
ną. Od tej rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku na 
Kaukazie Południowym nie było bowiem więk-
szych tąpnięć.

Z kim sympatyzują mieszkańcy Kaukazu?
Paradoksalnie, mało kto popiera Rosję, nawet 

w Armenii, która tradycyjnie sympatyzuje z Mo-
skwą. Sympatia do Ukraińców jest oczywiście naj-
większa wśród Gruzinów. Z kolei Czeczeni z Kau-
kazu Północnego walczą przede wszystkim wła-
śnie po stronie rosyjskiej. Ogólnie na Kaukazie 
żywe są dziś obawy, że taki konflikt, jak na Ukra-
inie, może przenieść się także na ten region.

Mówi się, że Kaukaz Północny pozostaje naj-
bardziej niestabilną częścią Federacji Rosyj-
skiej.

To prawda. Dzieje się tak od czasów rozpadu 
ZSRR. Najkrwawsze wojny toczyły się w Czecze-
nii. Obecnie w regionie mamy cały czas do czynie-
nia ze zbrojnym podziemiem, które dąży do utwo-
rzenia imamatu, rządzonego na podstawie szariatu 

peryskop
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– to tak zwany Emirat Kaukaski. Są też bojownicy, którzy de-
klarują związki z Państwem Islamskim.

Co jest przyczyną tej niestabilności?
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku były to 

przede wszystkim kwestie etniczne. To one odegrały główną 
rolę w pierwszej wojnie czeczeńskiej, w latach 1994–1996. Po-
tem na znaczeniu zyskiwała religia, która z czasem stała się 
głównym paliwem ideologicznym bojowników w drugiej woj-
nie czeczeńskiej, w latach 1999–2009. Około 2007 roku pod-
ziemie ostatecznie straciło narodowy, czeczeński charakter 
i przekształciło się w ogólnoregionalny dżihad. Wschodnia 
część Kaukazu Północnego – Inguszetia, Czeczenia, Dagestan 
– zaczęła stopniowo stawać się wewnętrzną rosyjską zagranicą. 
Na tym obszarze zachodzą różne procesy społeczne. Pierwszy 
to derusyfikacja – język rosyjski jest wypierany przez języki 
kaukaskie, co nie dziwi, skoro na przykład w Czeczenii lud-
ność rosyjska stanowiła w 1989 roku jedną czwartą mieszkań-
ców, a dziś tylko parę procent. Drugim procesem jest islamiza-
cja regionu – radykalnie zwiększa się liczba osób głęboko wie-
rzących i praktykujących, przy czym nie dotyczy to tylko 
bojowników, lecz także zwyczajnych ludzi, jak najdalszych od 
przemocy i terroryzmu. Warto podkreślić, że do islamu – tyle 
że w wersji mistycznej, sufickiej – chętnie odwołuje się także 
przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Trzecim procesem 
jest retradycjonalizacja, czyli powrót tradycyjnych instytucji 
społecznych z okresu sprzed przyłączenia tych ziem do Rosji. 
W Czeczenii niezależnie od siebie funkcjonują trzy systemy 
prawne: prawo Federacji Rosyjskiej, szariat, czyli prawo religij-
ne, oraz adaty, czyli normy prawa zwyczajowego. Obecnie na 
Kaukazie, oprócz bojowników, nikt nie wysuwa separatystycz-
nych żądań, ale region ten mentalnie i kulturowo-cywilizacyj-
nie oddala się od Rosji.

W jakim stopniu zagrożeniem dla stabilności regionu 
są ambicje prezydenta Czeczenii Kadyrowa, który 
chciałby podporządkować sobie Inguszetię, a nawet 
część Dagestanu?

Czeczenia ostatnio przyjęła nową ideologię narodową, opra-
cowaną na zlecenie Kadyrowa. Zawiera ona trzy elementy: 
Czeczenia jako część Rosji, jako kraj Czeczenów oraz jako 
część świata islamu. Twórcy tej ideologii twierdzą, że tylko 
równowaga tych trzech elementów jest w stanie zapewnić sta-
bilność. Kadyrow to ciekawy polityk, niektórzy twierdzą, że 
jest on numerem dwa, po Putinie, w skali całej Rosji. W przeci-
wieństwie do swoich separatystycznych poprzedników ma du-
żo większą niezależność od Moskwy, ale nie żąda oderwania 
Czeczenii od Federacji Rosyjskiej. Praktycznie nie ma opozy-
cji, bo dawni bojownicy czeczeńscy albo zginęli, albo wyjecha-
li na emigrację lub przyłączyli się do Kadyrowa. Ci nieliczni, 
którzy pozostali w górach, walczą już o imamat, a nie o wolną 
Czeczenię.

Czy na Kaukazie Północnym najbardziej niespokojnym 
miejscem jest dziś Dagestan?

Jest on najbardziej skomplikowaną republiką regionu, naj-
większą i najbardziej zróżnicowaną etnicznie. W ręce Dage-
stańczyków przeszło przywództwo w Emiracie Kaukaskim, 
które wcześniej należało do Czeczenów. Działają bizneso-
wo-przestępcze klany, które walczą o strefy wpływów. Prze-

moc wywołuje więc nie tylko ideologia, lecz także interesy 
ekonomiczne.

Dlaczego dla Moskwy Kaukaz – zarówno Północny, jak 
i Południowy – jest tak ważny?

Podobnie jak w XIX wieku, gdy Rosja podbiła Kaukaz 
Północny, aby sprawniej zarządzać przyłączonymi kilka dekad 

W interesie Rosji leży 
przedłużanie 
obecnego stanu 
zawieszenia i braku 
stosunków 
dyplomatycznych 
pomiędzy Erywaniem 
a Ankarą
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wcześniej terenami Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii, również 
dziś kontrola nad tym obszarem wydaje się niezbędna dla za-
chowania wpływów na Kaukazie Południowym. Z kolei obec-
ność w byłych republikach radzieckich jest potwierdzeniem 
statusu Rosji jako mocarstwa światowego. Dla Moskwy ważne 
jest także, aby nie rosły tam wpływy Zachodu. W dużej mierze 
pięciodniowa wojna rosyjsko-gruzińska w sierpniu 2008 roku 
była toczona o to, żeby Gruzja nie stała się członkiem NATO, 
czego nie wykluczał kwietniowy szczyt sojuszu w Bukaresz-
cie. Rosja jest obecna na Kaukazie Południowym również mili-
tarnie, ma bazę wojskową w Giumri w Armenii. Gdyby Arme-
nia zawarła porozumienie z Turcją, baza ta straciłaby rację bytu. 
W interesie Rosji leży więc przedłużanie obecnego stanu za-
wieszenia i braku stosunków dyplomatycznych pomiędzy Ery-
waniem a Ankarą. Obecność na Kaukazie przybliża wreszcie 
Rosję do Bliskiego Wschodu i ułatwia jej aktywność także 
w tamtym regionie.

Którzy światowi gracze są obecni w kaukaskiej polityce?
Rosja jest obecna na Kaukazie od ponad 200 lat, Turcja 

– jeszcze dłużej. Aktywność tego państwa w regionie nasila 
się podczas różnych konfliktów, między innymi władze 
w Ankarze zaangażowały się w rozmowy z Moskwą i Tbili-
si po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Aktywny 
jest Iran, również jeden z historycznych graczy, który ma 
bardzo dobre relacje z chrześcijańską Armenią. Zachód był 
bardziej widoczny do czasu wojny rosyjsko-gruzińskiej 
w 2008 roku, ale gdy byłem ostatnio w Gruzji, opowiadano 
mi, jak aktywni są tam teraz amerykańscy dyplomaci i jak 
dalece obecne władze gruzińskie, mniej prozachodnie niż za 
czasów Saakaszwilego, liczą się z ich zdaniem nawet 
w drobnych kwestiach.

Jakie znaczenie ma dziś Emirat Kaukaski, powołana 
w 2007 roku zdecentralizowana organizacja terrory-
styczna?

Emirat odgrywał większą rolę na przełomie dekad niż obec-
nie, gdy trwa wojna w Syrii i Iraku, i wielu bojowników z Kau-
kazu przeniosło się na Bliski Wschód. Nie potwierdziły się 
obawy, że Emirat Kaukaski zakłóci olimpiadę w Soczi, choć 
przed igrzyskami doszło do serii zamachów na Przedkaukaziu. 
„Atrakcyjniejszy” dżihad trwa dziś kilkaset kilometrów dalej 
na południe.

Czy na Bliskim Wschodzie dużo jest bojowników kauka-
skich?

Trudno oszacować ich liczbę. W sieci są 
dostępne filmy pokazujące całe oddziały 
porozumiewające się po czeczeńsku lub 
rosyjsku. To nie są jednostkowe przypadki, 
ale trudno o statystykę.

Na ile groźne jest to, że destabilizacja 
rozprzestrzeni się poza Kaukaz?

Pamiętamy zamachy przeprowadzane 
w centralnej Rosji przez Emirat, na przy-
kład w 2010 roku na metro w Moskwie, 
w 2011 roku – na moskiewskie lotnisko 
Domodiedowo. Od kilku lat takie zdarze-
nia się już nie powtarzają. Uważam, że 

Kaukaz Północny będzie się stawał coraz bardziej odizolowa-
nym od reszty Rosji regionem, na który będą miały wpływ siły 
zewnętrzne – myślę o ideologii Państwa Islamskiego. Będzie 
jednak stwarzał zagrożenie migracyjne. W Rosji rośnie kauka-
zofobia. Powiększająca się liczba migrantów z tego regionu 
w rosyjskich miastach powoduje napięcia na tle 
narodowościowym, które coraz częściej przybierają formę za-
mieszek. Według różnych badań, znaczący procent Rosjan nie 
uważa Kaukazu Północnego, w przeciwieństwie do Krymu, za 
część ich państwa (a niektóre z tych badań prowadzono jeszcze 
przed aneksją półwyspu).

Jaką rolę na Kaukazie odgrywa miejscowa oligarchia?
Armeńska oligarchia jest częścią rosyjskiej, związki są bar-

dzo silne. Gruzja ma własnych oligarchów, Azerbejdżan wła-
snych i powiązanych z Moskwą. To nie jest model ukraiński, bo 
kaukaski system oligarchiczny jest powiązany z klanami sku-
piającymi ludzi, których łączą więzy krwi i to, że pochodzą 
z tych samych miejscowości.

Czy nepotyzm i korupcja na Kaukazie znaczą to samo, co 
na Zachodzie?

Ludzie na Kaukazie mają inną mentalność i co innego uwa-
żają za korupcję i nepotyzm. W wielu wypadkach niezatrud-
nianie krewniaków byłoby wręcz niezrozumiałe, a biznesmeni 
chwalą się swoimi kontaktami z politykami, bo takie umoco-
wania tworzą ich „markę handlową”. Dla całego Kaukazu cha-
rakterystyczne są bardzo silne więzy rodzinne. Nie ma tam ani 
domów dziecka, ani domów starców. Za bliską rodzinę uważa-
ny jest krąg co najmniej kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset osób. 
Kaukaskie społeczności nie są liczne, więc łączące je więzy są 
silne.

Skąd trwający do dzisiaj kult Stalina w Gruzji? Podobno 
jeden z toastów, który musiał Pan wypić, brzmiał: „Wypij-
my za potomków Stalina. Niech żyją i niech się rozmnażają, 
żeby geny Dżugaszwilego przetrwały”.

Ten kult powoli wygasa. Tęsknota za Stalinem i dawną potę-
gą była silna na początku lat dziewięćdziesiątych, choć i dziś 
można natknąć się na domowe „ołtarzyki” poświęcone temu 
dyktatorowi. Trzeba pamiętać, że Stalin był Gruzinem, który 
rządził Rosją i który wygrał wojnę. Do społecznej świadomości 
przebiją się jednak zbrodnie stalinowskie. Gdy w 2010 roku 
zdemontowano największy pomnik Stalina w Gori, nie było 
masowych manifestacji w jego obronie.

Czy, wziąwszy pod uwagę te wszystkie 
wydarzenia i problemy wewnętrzne, 
Kaukaz jest bezpieczny dla turystów?

Gruzję odwiedziło w ubiegłym roku 
100 tys. Polaków. W Armenii jest bardzo 
bezpiecznie, podobnie w Azerbejdżanie, 
choć ten kraj odwiedza mniej turystów, po-
nieważ potrzebują oni wizy. Nie polecał-
bym wyjazdu na Kaukaz Północny, choć 
na przykład w Czeczenii na głównych 
szlakach i w stolicy jest raczej spokojnie. 
Dla mnie, a podróżuję po Kaukazie od po-
nad 20 lat, największym zagrożeniem są 
jednak szaleni kaukascy kierowcy.

W O J C I E C H 
G Ó R E C K I

Z wykształcenia historyk i dziennikarz spe-
cjalizujący się w tematyce Kaukazu Północ-

nego i Południowego. Pracował jako analityk 
w Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 
2002–2007 był pierwszym sekretarzem, a na-
stępnie radcą w Ambasadzie RP w Baku. Autor 
książek „Toast za przodków”, „Planeta Kau-
kaz”, „Abchazja”.
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T O M A S Z  O T Ł O W S K I

Strategia 
chaosu

Cel Moskwy jest oczywisty – im gorsza 
sytuacja na Bliskim Wschodzie, tym więcej 

wysiłku i zaangażowania będą musiały 
włożyć państwa zachodnie w stabilizowanie 

tamtejszej sytuacji.
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Obszar Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – w żargonie 
ekspertów i dyplomatów zwany MENA (Middle East 
& North Africa) lub szerszym Bliskim Wschodem – od 
niepamiętnych czasów stanowił pole geopolitycznej rywa-

lizacji światowych potęg. Czas płynął, mocarstwa się zmieniały, 
a rozpościerający się między Maghrebem na zachodzie a Zatoką 
Perską na wschodzie region wciąż skupiał jak w soczewce wyzwa-
nia i interesy głównych rozgrywających na globalnej arenie mię-

dzynarodowej.
Nie inaczej jest i dzisiaj. Choć po rozpadzie Związku Radzieckiego 

i zakończeniu zimnej wojny wieszczono nadejście ery powszechnego spo-
koju i pokoju w relacjach międzynarodowych, to obecnie – ponad ćwierć 

wieku później – nikt już chyba nie hołduje takim przekonaniom. W połowie 
drugiej dekady XXI wieki świat paradoksalnie wydaje się wręcz znacznie gor-

szy, a już na pewno mniej spokojny i bezpieczny, niż był jeszcze dwie czy trzy 
dekady temu. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie rozwoju sytuacji w re-

gionie MENA, gdzie panujące od kilku lat chaos i anarchia chyba nie mają sobie 
równych, wziąwszy pod uwagę nowożytną historię tego obszaru.
Przyczyny takiego stanu są oczywiście bardzo złożone i w większości wynikają z we-

wnętrznych procesów i mechanizmów zachodzących w tym regionie. W dużym jednak 
stopniu za obecną sytuację na obszarze MENA odpowiedzialność ponoszą mocarstwa spo-

za tej części świata. Szeroko rozumiany Bliski Wschód to bowiem swego rodzaju barometr 
światowej geopolityki, gdzie jak w mało którym regionie globu doskonale widać stan stosun-

ków między najważniejszymi światowymi mocarzami. To, co dzieje się w danym momencie na 
obszarze MENA, nigdy zatem nie jest kwestią czystego przypadku czy zbiegu okoliczności. Nie-

mal zawsze ma jakiś związek z aktualnym stanem stosunków (i gry interesów) między Rosją, Stana-
mi Zjednoczonymi, Chinami oraz Europą, przy czym ta ostatnia też nie jest na Bliskim Wschodzie 
graczem jednorodnym i prowadzącym spójną politykę.

INTENCJE WŁODARZY KREMLA
W takiej sytuacji nie powinno dziwić, że obserwowane od kilkunastu miesięcy po-

ważne ochłodzenie relacji między Rosją a USA i Europą, związane z konfliktem na 
Ukrainie, w bezpośredni sposób przekłada się także na interakcje między tymi ośrod-
kami globalnej geopolityki zachodzące w MENA. Dla państw i mieszkańców tego re-
gionu nie jest to pomyślna wiadomość – w tej części świata tylko w miarę zgodna 
współpraca mocarstw gwarantuje zażegnanie kryzysów politycznych (bądź rozwią-
zanie już istniejących) oraz zakończenie wojen. Potwierdzają to wydarzenia ostat-

nich kilkunastu miesięcy (a więc już w okresie nowej zimnej wojny między Rosją 
a Zachodem). W tym czasie wiele konfliktów i punktów zapalnych w MENA 

– zdawałoby się już wystygłych, a na pewno o relatywnie niewielkim na-
tężeniu – nagle i dość niespodziewanie znowu rozgorzało pełnym 

ogniem w postaci wojen domowych i erupcji przemocy. Dość wy-
mienić w tym kontekście Libię, Jemen, Irak czy nawet Syrię, 
gdzie przewlekła, kilkuletnia wojna nabrała tempa w 2014 roku. 
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Czynnikiem, który łączy te miejsca, jest zaangażowanie  
Federacji Rosyjskiej. Jej działania w tych państwach nie 
zmierzają jednak de facto do ustabilizowania sytuacji, lecz 
przeciwnie – do jej destabilizacji, która jest postrzegana 
w Moskwie jako element (i środek) szerszej, dalekosiężnej 
gry geopolitycznej prowadzonej z Zachodem. Intencje i plany 
włodarzy Kremla mają dwojaki charakter. 

Po pierwsze, rosyjskie działania na obszarze MENA mają 
storpedować politykę USA oraz głównych graczy europej-
skich, w tym wysiłki na rzecz rozwiązania (zakończenia) 
trwających tam konfliktów i wojen. Cel Moskwy jest oczywi-
sty – im gorsza sytuacja na Bliskim Wschodzie, tym więcej 
wysiłku i zaangażowania będą musiały włożyć państwa za-
chodnie w stabilizowanie tamtejszej sytuacji. Tym większe 
poniosą też koszty i będą musiały mierzyć się ze starymi wy-
zwaniami o nowym obliczu, jak choćby z nasileniem się ma-
sowej imigracji czy rosnącym w siłę islamskim ekstremi-
zmem. A to z kolei nieuchronnie wymusi osłabienie ich zain-
teresowania innymi kierunkami strategicznymi (np. Europą 
Środkowo-Wschodnią), zwłaszcza odciągając ich uwagę od 
tego, co dzieje się dzisiaj – i może wydarzyć w najbliższej 
przyszłości – wokół Ukrainy.

Po drugie, nasilenie się chaosu i zamieszanie na terenie sze-
roko pojętego Bliskiego Wschodu to dla Rosji szansa na zaist-
nienie w tym regionie. Moskwa nie jest w stanie – co najmniej 
od czasu upadku ZSRR – angażować się dyplomatycznie, poli-
tycznie i ekonomicznie na obszarze MENA na taką skalę, jak 
państwa europejskie lub Stany Zjednoczone. W rezultacie 
w ciągu minionego ćwierćwiecza Rosjanie stracili większość 
swych wpływów w tym regionie. Do momentu wybuchu Arab-
skiej Wiosny Kreml miał na Bliskim Wschodzie zaledwie kil-
ku znaczących sojuszników regionalnych, zwłaszcza Muam-
mara Kaddafiego w Libii i Baszszara al-Asada w Syrii, a także 
mniejsze lub większe wpływy i przychylność kilku innych 
państw (Iran, Sudan, Jemen, Irak czy nawet Liban). Dla Krem-
la szczególne znaczenie miały jednak reżimy w Damaszku 
i Trypolisie. Ale nie tylko ze względu na pewną ciągłość i tra-
dycję bliskiej dwustronnej współpracy z ZSRR, a później Ro-
sją. Oba kraje stanowiły dla Rosjan bardzo chłonne rynki zbytu 
uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, ale też oferowały Mo-
skwie konkretne możliwości w kwestii projekcji jej siły i intere-
sów strategicznych w regionie. Libijskie (w Trypolisie) oraz sy-
ryjskie (w Tartus i Latakii) morskie instalacje militarne dawały 
rosyjskim okrętom szansę na znacznie dłuższe i efektywniejsze 
operowanie na wodach Morza Śródziemnego, zapewniając im 
zaplecze logistyczne i bezpieczne schronienie. 

Dzisiaj, ponad cztery lata po pierwszych rewoltach Arab-
skiej Wiosny, lista rosyjskich sprzymierzeńców na obszarze 
MENA znacznie się skurczyła. Niewątpliwie wpłynęło to 
w dużym stopniu na przewartościowanie rosyjskiej polityki 
względem tego regionu i umocnienie jej konfrontacyjnego 
charakteru wobec Zachodu w tej części świata. Wszak z per-
spektywy Kremla jest oczywiste, że rewolucje w krajach 
arabskich zostały, jeśli nie wywołane, to z pewnością zainspi-
rowane i aktywnie wspierane przez kraje zachodnie.

MILITARNA ASYSTA
Choć Rosja nie jest w stanie dorównać politycznie i ekono-

micznie Zachodowi pod względem oddziaływania na sytu-
ację na Bliskim Wschodzie, to ma niezaprzeczalny atut, któ-

ROSYJSKIE 
DZIAŁANIA 
NA OBSZARZE 
MENA MAJĄ 
STORPEDOWAĆ 
POLITYKĘ USA 
ORAZ GŁÓWNYCH 
GRACZY 
EUROPEJSKICH
rego nie mają państwa zachodnie. Są nim relatywnie tanie 
i proste w obsłudze rozmaite systemy uzbrojenia, gotowe do 
sprzedaży na niezwykle preferencyjnych warunkach, do tego 
bez żadnych obwarowań politycznych i ideologicznych. Co 
równie ważne, uzbrojenie to jest oparte na od dawna znanych 
i szeroko w regionie stosowanych rozwiązaniach radzieckiej 
myśli technologicznej. I trudno się dziwić, że dzięki tej ewi-
dentnej, choć etycznie wątpliwej, przewadze Rosja znacząco 
umocniła w ostatnich latach swą pozycję na Bliskim Wscho-
dzie, stając się „ostatnim obrońcą” dla wielu reżimów i sił 
uważanych przez Zachód za niedemokratyczne i opresyjne 
wobec własnych obywateli.

Sztandarowym przykładem takiej polityki Moskwy jest Sy-
ria – ostatni sojusznik i bastion wpływów rosyjskich w base-
nie Morza Śródziemnego (jeśli nie liczyć Cypru i Grecji, tra-
dycyjnie przyjaznych Rosji). Od początku tamtejszej wojny 
domowej (2011 rok) reżim prezydenta Baszszara al-Asada 
może liczyć na szerokie i różnorodne wsparcie oraz pomoc ze 
strony Rosji, i to nie tylko w wymiarze politycznym czy dy-
plomatycznym, lecz przede wszystkim militarnym. Skala ro-
syjskiego zaangażowania w konflikt syryjski jest doprawdy 
imponująca. Chodzi nie tylko o setki rosyjskich doradców 
oraz instruktorów wojskowych na stałe przebywających w Sy-
rii i wspomagających siły wierne Damaszkowi w prowadze-
niu operacji wojskowych. To także tysiące ton zaopatrzenia, 
broni, amunicji i wyposażenia, nieprzerwanie od czterech lat 
dostarczanych prawdziwym mostem powietrznym, łączącym 
Rosję (ale też i Białoruś) z kontrolowanymi przez reżim lotni-
skami w Syrii. Wśród materiałów dostarczanych tą drogą 
szczególne znaczenie mają zwłaszcza niedostępne dla Syryj-
czyków części zamienne do ich samolotów i śmigłowców 
wojskowych oraz dobrej jakości paliwo lotnicze. Dzięki tym 
dostawom Syryjskie Arabskie Siły Powietrzne (Syrian Arab 
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Air Force – SAAF) są w stanie utrzymywać szybkie tempo 
działań operacyjnych przeciwko rebeliantom.

Ale rosyjska wojskowa pomoc dla władz w Damaszku po-
lega również na dostarczaniu syryjskim siłom rządowym no-
woczesnego uzbrojenia, którego wcześniej w Syrii nie wi-
dziano: począwszy od broni strzeleckiej i ręcznej (np. kara-
binki AK-74M czy wielkokalibrowe karabiny wyborowe 
KVSK Kord), przez śmiercionośne systemy artylerii rakieto-
wej typu BM-30 Smiercz (co najmniej kilka zestawów dostar-
czonych w 2014 roku), aż po okryte złą sławą podczas rosyj-
skiej pacyfikacji Czeczenii samobieżne zestawy rozminowu-
jące UR-77 Meteoryt, wykorzystujące tzw. ładunki wydłużone 
(dostawa co najmniej dwóch egzemplarzy w 2014 roku). 
Warto tu odnotować, że wraz z nowymi systemami broni 
przybywa ich rosyjska (ewentualnie białoruska) obsługa, któ-
ra dopiero na miejscu na bieżąco szkoli i wdraża w arkana 
sztuki wojennej swych syryjskich kolegów.

Ci ostatni jednak często sami wybierają się do dalekiej Rosji 
lub Białorusi po specjalistyczną wiedzę wojenną. To jest ta 
forma rosyjskiej pomocy militarnej dla reżimu Al-Asada, 
o której wiemy dzisiaj najmniej – tylko tyle, ile można wyśle-
dzić z mediów społecznościowych i wyczytać między wier-
szami z oficjalnych komunikatów różnych instytucji rosyjskich 
lub białoruskich. Wiadomo, że szkolą się w ten sposób syryj-
scy piloci, a także żołnierze sił specjalnych (m.in. snajperzy) 
i operatorzy zaawansowanych systemów uzbrojenia.

Przykłady różnego typu militarnej asysty ze strony Mo-
skwy dla syryjskiego sojusznika można zresztą mnożyć. Nie 
dalej jak w styczniu 2015 roku uwagę obserwatorów syryj-
skiego konfliktu zwróciło kilka nowiutkich czołgów T-72, 
które w barwach syryjskiej Gwardii Republikańskiej szturmo-
wały pozycje sił rebelianckich w okolicach Aleppo. Wozy te 
niemal na pewno pochodziły z niedawnych dostaw spoza Sy-
rii. Świadczyły o tym zresztą unikatowe elementy wyposaże-
nia, charakterystyczne dla najnowszych (nieobecnych wcze-
śniej w Syrii) wersji tego czołgu. Poza tym po ponad czterech 
latach chaotycznego i wyniszczającego konfliktu w Syrii, 
w wojskowych składach i magazynach tego kraju z całą pew-
nością nie ma już nowych, nieużywanych jeszcze w akcji ma-
szyn bojowych. Zwłaszcza najnowszych generacji…

WYWIAD PO ROSYJSKU
Intensywna rosyjska obecność militarna w Syrii nie jest już 

tajemnicą poliszynela. „Punkt wsparcia logistycznego mary-
narki wojennej Federacji Rosyjskiej” (to jego oficjalna nazwa) 
w syryjskim Tartus ma coraz większe szanse na otrzymanie 
statusu pełnoprawnej bazy marynarki wojennej Rosji. I choć 
okręty w nim przebywające (a w przyszłości bazujące) należą 
do Floty Bałtyckiej, a nie Czarnomorskiej (te ostatnie nie mo-
gą – ku rozpaczy Kremla – opuszczać swobodnie Morza 
Czarnego), to i tak będzie to dla Moskwy atut w bliskow-
schodniej rozgrywce z Zachodem. Zwłaszcza że Federacja 
Rosyjska podejmuje również inne militarne działania w Syrii 
– już dzisiaj mówi się o zwiększeniu liczby „doradców” 
w dziedzinie obrony przeciwlotniczej tego kraju (w praktyce: 
rosyjskich operatorów syryjskich systemów OPL) czy też 
dyslokacji na syryjskim terytorium dodatkowych sił specjal-
nych i kolejnych elementów wywiadu wojskowego Rosji. 

Jako ciekawostkę można w tym ostatnim kontekście podać 
mało wciąż znany na Zachodzie fakt, że jeden z już działają-

cych w Syrii rosyjskich ośrodków wywiadowczych – o kryp-
tonimie „Centrum S”, wykorzystywany przez komórkę wy-
wiadu radioelektronicznego z agencji wywiadowczej OSNAZ 
GRU – został w październiku 2014 roku zdobyty przez od-
działy rebelianckie w miejscowości Al-Hara w południowej 
Syrii, tuż przy wzgórzach Golan. Choć Rosjan i ich najnowo-
cześniejszego sprzętu już tam nie było, to zostało wiele nama-
calnych śladów ich szpiegowskiej działalności, wymierzonej 
nie tylko w rebelianckie ugrupowania operujące w tej części 
Syrii, lecz przede wszystkim w Izrael. Znalezione w obiekcie 
mapy pokazywały na przykład szczegółową dyslokację 
wszystkich izraelskich jednostek wojskowych i obiektów 
obronnych w pasie do kilkudziesięciu kilometrów w głąb te-
rytorium Izraela.

Nie trzeba być znawcą stosunków międzynarodowych, aby 
przewidzieć, że takie kroki Moskwy muszą nieuchronnie wy-
woływać zaniepokojenie i odpowiednią reakcję nie tylko ze 
strony Izraela czy Turcji (mocno poirytowanej rosyjską anek-
sją Krymu w 2014 roku), lecz także Stanów Zjednoczonych 
i głównych europejskich członków NATO.

GRA W NIEZNANE
Intensyfikacja rosyjskiego zaangażowania w sprawy bli-

skowschodnie – o jednoznacznie antyzachodnim charakterze 
– zdaje się, niestety, iść jeszcze dalej, sięgając już takich 
skomplikowanych i drażliwych kwestii, jak irański program 
nuklearny czy konflikt izraelsko-palestyński. Co więcej, poli-
tycy rosyjscy wyraźnie maczają palce w wewnętrznych spo-
rach w Egipcie, Libii, Libanie, Iraku oraz Jemenie. Wszędzie 
tam Rosjanie dysponują różnorodnymi, możliwymi do wyko-
rzystania środkami i działaniami, bardzo często sięgającymi 
swymi korzeniami czasów poprzedniej zimnej wojny między 
Zachodem a ZSRR. Wszędzie tam może dojść do wybuchu 
regionalnych kryzysów, które łatwo wymkną się spod kontro-
li i przeistoczą w otwarte konflikty o niemożliwych do prze-
widzenia skutkach. Problemem szczególnie delikatnym 
w stosunkach Rosja–Zachód jest kwestia irańska. Osiągnięte 
kilka tygodni temu wstępne, ramowe porozumienie w sprawie 
programu jądrowego Iranu stwarza szansę na unormowanie 
relacji tego kraju ze społecznością międzynarodową. Jednak-
że w warunkach nowej zimnej wojny między Moskwą a Za-
chodem sytuacja może przybrać nieoczekiwany obrót. 

Nie można wykluczyć, że Kreml będzie chciał zagrać 
irańską kartą w swej nowej rozgrywce z USA na Bliskim 
Wschodzie. Być może właśnie temu służyło dość zaskaku-
jące ogłoszenie, tuż po zawarciu porozumienia z Tehera-
nem, decyzji o odmrożeniu kontraktu na dostawę do Iranu 
systemów OPL typu S-300. I choć nieco później Rosjanie 
ten komunikat złagodzili, to przyczynił się on już do po-
wstania wśród amerykańskich kongresmenów silnej opozy-
cji przeciwko udzieleniu aprobaty dla porozumienia z Tehe-
ranem, będącego wszak sztandarowym projektem kończące-
go swą prezydenturę Baracka Obamy. 

Rosyjskie zaangażowanie na obszarze MENA – o różno-
rodnym charakterze – wykazuje silną i wyraźną tendencję ro-
snącą. Jednocześnie, co bardzo ważne, sprawia wrażenie re-
alizacji dobrze zaplanowanej i przygotowanej strategii, obli-
czonej na długofalową implementację. To zaś może oznaczać, 
że Moskwa jeszcze nieraz zaskoczy Zachód swymi akcjami 
w regionie bliskowschodnim.      n
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Marszrutka kursująca na trasie Kurachowe–Krama-
torsk mieści 19 osób. Pilnowanie liczby widniejącej 
na tabliczce ma zapewnić komfort jazdy, bezpie-
czeństwo i rozsądną amortyzację pojazdu. Autobus 

właśnie rusza w trasę z ponad 40 podróżnymi. W plątaninie 
osób, wypchanych zakupami bagaży i pomalowanych na nie-
biesko poręczy stoi żołnierz. Wycieńczony, z pooraną wiatrem 
twarzą i brudem za paznokciami, beznamiętnie wciska głowę 
w zawilgoconą od zaduchu szybę. Raz na kilka kilometrów 
wydusi z siebie krótkie zdanie, jednak przez większość podró-

ży odpływa gdzieś w przestrzeń. Jeżeli tocząca Ukrainę wojna 
mogłaby przybrać ludzką postać, to spoglądałaby na świat wła-
śnie jego oczami.

Mimo dyplomatycznych zabiegów Zachodu żołnierze obu 
stron wciąż zajmują pozycje na linii frontu. Na porozumie-
nie nie widać żadnych szans. Nikt również nie zamierza od-
puścić. W końcu to ziemia ich przodków oraz, jeżeli wystar-
czy sił, ich wnucząt. Nawet jeżeli część z nich miałaby spa-
kować bagaże i przyjechać ze Lwowa, Rostowa, Kijowa czy 
Moskwy. Odpuścić nie zamierzają również politycy. Tylko 

M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I ,  U K R A I N A

I po co my stali 
na Majdanie?

Od pierwszych strzałów w Donbasie minął 
ponad rok. Konflikt tli się w najlepsze, raz na 

parę miesięcy buchając żywym ogniem.

peryskop REPORTERSKIM OKIEM| |
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ludzie, ci, którym dach własnego domu zawalił się na gło-
wę, którzy przemykają ulicami w cieniu salw artyleryjskich, 
wreszcie ci, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, mają 
motywację do zawarcia pokoju. Ich głosów, dochodzących 
ze schronów i piwnic, ani żołnierze, ani politycy wydają się 
nie słyszeć.

PRZYSZŁOŚĆ PRZYNOSI NADZIEJĘ
Ulica Żmury leży równolegle do lotniska donieckiego, 

około 3 km na południowy wschód. W rosyjskim żargonie 

kryminalnym „żmury” to ciała zabitych porzucone przez 
oprawców. To właśnie w tej części Doniecka zaczyna się stre-
fa walk. Nad opustoszałymi chodnikami pochylają się nadpa-
lone, poorane pociskami kamienice. Te, które nie zostały 
zniszczone w wyniku bezpośredniego trafienia, zieją pustką 
z powybijanych przez fale uderzeniowe okien. Między klatka-
mi żerują stada bezpańskich psów. Część z nich, wciąż w ob-
rożach, buszuje w betonowych śmietnikach, część snuje się 
bez celu. Zwierzęta nie zwracają już uwagi na huk dział  
i serie wystrzałów dobiegające z sąsiednich ulic. Czujny jest 

Na każdym kroku widać, że niedawno toczyła się tu bitwa.
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jedynie Rem, krótkowłosy owczarek niemiecki, który na wi-
dok obcych rzuca się do bramki i podnosi alarm. Za nim, 
z ogrodzonej gęstym płotem daczy, wychodzi kobieta w śred-
nim wieku. Ze skromnym ubiorem kontrastuje uśmiech pełen 
złotych zębów. „Front zaczyna się tam, będzie jakieś 600 me-
trów”, Lilja wskazuje ręką kierunek za swoim domem. „O, sły-
szycie? Znowu walą. Dom córki zniszczony, na szczęście zdą-
żyła wcześniej wyjechać. U nas tylko szyby powybijało”.

W gorszych dniach Lilja ze strachu chowała się pod sto-
łem albo w komodzie. Wiedziała, że stare meble nie uchro-
nią jej przed ostrzałem, ale trudno zracjonalizować lęk, kie-
dy wszędzie wokół spadają bomby. Ciężko wytłumaczyć 
również zachowanie psa, który przez cały ten czas pilnował 
swoich właścicieli. Rem wyczuwał, kiedy na posesję jego 
panów ma spaść rakieta. Lecące z naddźwiękową prędko-
ścią grady dają zwykle 2–3 s na reakcję. Jest to moment, 
w którym wytracają swoją prędkość i wyprzedza je odgłos 
odpalenia wyrzutni. Owczarek wyczuwał zagrożenie kilka 
minut wcześniej. Uciekał z podwórza do domu i wchodził 
pod stół. „My się stąd nie wyniesiemy, o nie, nie”, powtarza 
raz za razem Lilja. „Mieszkam tu z mężem od 18 lat, praco-
wałam w zakładzie naprzeciwko. Zresztą był to zakład zbro-
jeniowy. Zrządzenie losu, prawda? Teraz, jak jest wojna, nie 
pracujemy nigdzie. Ale radzimy sobie, dzieci nam pomaga-
ją. No i czuwa nad nami Rem”.

WASZE WOJSKA SĄ U NAS
Po drugiej stronie ulicy stoi ponura, wysoka na kilka pię-

ter hala. Okna, które jeszcze niedawno oświetlały składające 
broń ręce, teraz leżą w stosach szkła u podstawy ściany. 
Oprócz dźwięków zgrzytających na wietrze kawałków bla-
chy, budynek hipnotyzuje ciszą. Niedawno wycelowane 
w zakład pociski zniszczyły biegnącą wzdłuż ulicy linię wy-
sokiego napięcia. Nikt nie trudził się ponownym stawianiem 
słupów, ale pozostałym na miejscu ludziom udało się przy-
wrócić prąd. „Co zrobić? Kiedyś to musi się skończyć”,  
Lilja uśmiecha się, świecąc złotymi zębami. „Przyszłość 
przynosi wielkie nadzieje”. 

Kilkaset metrów dalej, zaraz za kamienicą z wystającym ze 
zburzonego mieszkania telefonem, znajduje się jedna z pozy-
cji separatystów. Przy workach z piaskiem, którymi obłożono 
bok kamienicy, stoi dwóch żołnierzy. Niespiesznie palą pa-
pierosy i bawią się z błąkającymi wokół psami. Reszta od-
działu schowała się w piwnicy. Zza jej uchylonych drzwi wy-
gląda zarośnięta twarz: „Wy wrogowie, naziści. Kto was opła-
ca? 9 maja świętujecie pod swastyką”, oskarżenia padają 
wraz z wydychanym dymem. Ciężko stwierdzić, ile w nich 
prawdy, a ile okrutnego żartu. „Tam dalej, za lotniskiem, sta-
cjonują Polacy. Dwie kompanie”.

Mężczyzna przez większość swojego życia pracował na bu-
dowie. Z dumą pokazuje styrane ręce, wypina odzianą 
w mundur pierś. W wojnie ojczyźnianej stracił dwóch dziad-
ków. Pierwszy z nich zginął w 1941 roku, gdzieś w okolicach 
Smoleńska. Drugi w 1944, podczas marszu na Berlin. On 
sam bije się od maja. Po jego postawie widać, że wojną był 
przesiąknięty, zanim jeszcze chwycił za broń. Bez śladu wa-
hania w głosie stwierdza, że z Doniecka do Kijowa to jeden 
dzień walk. Ale Kijów to nie koniec. Europa czeka na wy-
zwolenie tak samo, jak 70 lat temu. „Wasze wojska są u nas? 
Są, za lotniskiem. A nasze u was są?”, mężczyzna marszczy 

siwą brodę w ponurym uśmiechu. „Nie ma? Ale będą. Idźcie 
z Bogiem”.

NA NAS JUŻ CZAS
Wykrzywione, przecięte blizną usta zaciskają się w skupie-

niu. Ukraiński żołnierz właśnie wrócił z linii ognia, przed 
chwilą jego ludzie dostali mocno w kość ze stodwudziestek. 
Zresztą w Piskach zawsze jest gorąco. Pomimo trwającego po-
rozumienia o zawieszeniu broni, walki nie ustały nawet na je-
den dzień. Separatystom zależy, żeby wyprzeć siły antyterrory-

Żołnierze obu stron wciąż zajmują pozycje na linii frontu.
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styczne (ATO) z przedmieść Doniecka. Oprócz przejętego zi-
mą lotniska, z pozycji w Piskach i Wesołem wciąż walą Ukra-
ińcy. Dla armii ukraińskiej to jedyny przyczółek umożliwiający 
jakąkolwiek kontrofensywę, jednak w Kijowie już się o niej nie 
myśli. Po blisko 300 dniach z tej części frontu zostaje ściągnię-
ty Prawy Sektor. Owiane legendą siły ochotnicze zostawiają po 
sobie jeden blokpost (posterunek) i BTR z namalowanym czer-
woną farbą napisem „viktoria”. Pozycji wciąż broni zaprawio-
ny w boju batalion Dnipr-1, ale w życie ochotników powoli 
wkrada się rutyna.

„Widzisz te poskręcane pręty? W tym miejscu spadł moź-
dzierz. Dwóch trochę oberwało, ale żyją”, mężczyzna siada 
przy rozpalonym ognisku i starannie miesza w garnku. Przy 
warzącej się strawie czujnie waruje pies. Po minach kręcących 
się wokół zbrojnych również widać zniecierpliwienie. Raz na 
jakiś czas przez pozycję na pełnym gazie przejeżdżają pojazdy, 
gdzieś nieopodal słychać strzały, wybuchy, nad drzewami uno-
si się gęsty dym. Nikt na toczącą się wokół wojnę nie zwraca 
uwagi. W końcu to nie ich wachta. „Tam dalej mamy punkt ob-
serwacyjny. Da się przejść, tylko uważajcie na snajperów”.

Do sieci umocnień prowadzi długi na kilkaset metrów, wy-
drążony w kleistym piachu okop. Wokół odsłonięta prze-
strzeń. Można podziwiać przedmieścia Doniecka, okoliczne 
wsie, zazielenione pola. Żołnierze przyzwyczajeni do tego 
widoku skupiają się na codziennych czynnościach. Ktoś myje 
zęby, ktoś naprawia metalowy element schronu, starszyzna 
właśnie dopija kolejną kawę. Wśród nich snajper i dwójka 
zwiadowców, którzy szykują się na kolejną akcję. Dłoń zaci-
ska się na przewieszonym przez plecy SWD, papieros wędru-
je do ust. „W imieniu naszym i naszych kolegów dziękujemy 
bratniemu narodowi, Polakom, za okazane wsparcie”, snajper 
zawiesza głos, patrzy po zebranych. „My kamikadze, na nas 
już czas”, niedopalone papierosy lądują wśród łusek, ciężkie 
buty rozkopują błoto.

ZAPISKI Z MIEJSCA PAMIĘCI
Na drodze prowadzącej do Pisków leży zardzewiały wrak 

ukraińskiego czołgu. Pojazd został trafiony w prawą burtę, na 
wysokości gąsienic. Eksplozja rozerwała stal od środka, wy-
bebeszyła wnętrze. Urwana wieżyczka odleciała parę metrów 
na bok. Ktoś na wraku złożył wieniec, za jeden z reflektorów 
wcisnął bukiet polnych kwiatów. W tym samym czasie kilka-
set kilometrów dalej ubrane w pomarańczowe kamizelki ko-
biety sprzątają plac. Na betonowych płytach leżą stosy 
uschniętych kwiatów i wypalonych zniczy. Wśród nich zdję-
cia upamiętniające poległych, spisane na kartkach sentencje, 
ukraińskie flagi i symbole narodowe. 

W ciągu roku Majdan z miejsca bitwy zamienił się w miej-
sce pamięci. Praktycznie każdy jego fragment to niewielki oł-
tarzyk poświęcony tym, którzy zginęli w imię wyższych war-
tości. Na zdjęciach twarze ludzi w każdym wieku, każdej płci, 
o różnych życiorysach i z różnymi planami na przyszłość. Po-
między tym kaski motocyklowe, hełmy budowlane, tarcze 
wykonane ze stalowych płyt i studzienek. Gdzieniegdzie graf-
fiti, którymi oznaczano barykady. 

Niektórzy przechodnie zawieszają na nich wzrok, jednak 
miasto już dawno zostawiło ten czas za sobą. Wśród po-
spiesznych kroków i różnych rozmów można wyłapać nawo-
ływania wolontariuszy zbierających datki na walczących 
w Donbasie żołnierzy. Można również spotkać zgarbioną, 
ubraną w niebieski płaszcz staruszkę, która nieśmiało, tro-
chę ze strachem porządkuje przestrzeń wokół jednego ze 
zdjęć. Za opartą o niski murek tarczę chowa małe zawiniąt-
ko. Nikt nie zwraca na nią uwagi. Po drugiej stronie placu 
grupa kilkunastu osób ustawiła się obok namiotu, w którym 
można się zaciągnąć na front. Zbiegowiska pilnują żołnierze 
bez dystynkcji, milicjanci, stojący w parach tajniacy. Prote-
stujący nie wykonują żadnych ruchów, trzymają jedynie 
płachty z wypisanymi czarną farbą hasłami. Na jednej z nich 
można przeczytać: „I po co my stali na Majdanie?”.
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armia

Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej  
o skierowaniu do testów jedynie śmigłowca 

Airbusa oznacza, że jeśli potwierdzą się jego 
możliwości, powinien zostać kupiony.
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D
ecyzja w tej sprawie była wyczekiwana 
od dawna, choć na razie mowa tylko 
o kolejnym etapie postępowania, a nie 
kontrakcie. W programie zakupu śmi-
głowców wielozadaniowych dla sił 
zbrojnych zrobiono jednak wielki krok 
naprzód. W MON-ie uznano, że spo-
śród trzech oferentów, którzy zostali 
wcześniej zakwalifikowani do udziału 
w tym postępowaniu, tylko propozycja 
Airbusa Helicopters, a dokładniej kon-
sorcjum zajmującego się programem 
„Caracal Polska” w składzie Airbus 
Helicopters i Heli Invest sp. z o.o., speł-

nia wymogi formalne. A zatem tylko jeden śmigło-
wiec  przejdzie testy. Oczywiście o podpisaniu kon-
traktu będą decydować również kwestie związane 
z transferem technologii, zapewnieniem obsługi 
technicznej, szkolenia czy szeroko rozumianego of-
fsetu, ale wraz z pomyślnym zakończeniem testów 
będzie zielone światło na zakup maszyn. Kontraktu 
należy zatem spodziewać się za kilka miesięcy, bo 
trudno oczekiwać, aby H225M (nowa nazwa śmi-
głowca EC725 Caracal, będąca efektem zmiany 
szyldów w grupie Airbus) nie zdał egzaminów.

NAGONKA NA CARACALA
Jak to zwykle bywa w biznesie, zysk jednych 

oznacza stratę drugich. Pozostali dwaj oferenci 
– PZL Świdnik (należące do AgustaWestland 
N.V., koncernu Finmeccanica) oraz PZL Mielec 
(Sikorsky Aircraft Corporation, koncern United 
Technologies Corporation) – przyjęli decyzję mi-
nisterstwa co najmniej z rozczarowaniem. W me-
diach pojawiły się informacje, że tą decyzją MON 
wspierało zagraniczne firmy, a nie polskich produ-
centów. Zarzut podwójnie chybiony. Po pierwsze, 
nadrzędny jest tu interes wojska, a nie przemysłu. 
Po drugie, zwycięski Airbus Helicopters również 
będzie musiał podzielić się „tortem” z polskimi 
podwykonawcami. 

Oba te zagadnienia nie mają zresztą większego 
znaczenia, bo decydenci po prostu nie mieli wybo-
ru. H225M został zakwalifikowany jako jedyny, 
gdyż tylko ta oferta spełniała wymagania. „Pozo-
stali oferencie nie zostali wykluczeni ze względu 
na niespełnienie warunków technicznych. Ich ofert 
nie przyjęto z powodu niewypełnienia wymagań 
formalnych”, powiedział płk Adam Duda, zastępca 

szefa Inspektoratu Uzbrojenia. „W naszej opinii 
wszyscy ubiegający się o to zamówienie mieli 
równe szanse i dostatecznie dużo czasu, by zapro-
ponować najlepsze produkty. Wykluczeni z postę-
powania sami nie dali sobie szansy”. 

Dlaczego tak się stało? PZL Mielec przedstawił 
ofertę bez kosztów wymaganych systemów walki. 
Świdnik zaoferował dostawy w terminach znacznie 
dłuższych od oczekiwanych. Przedstawiciele 
MON-u nie kryją, że obiekcje przegranych są dla 
nich mało zrozumiałe. Nieoficjalnie mówi się, że 
polskie firmy lotnicze należące do wielkich zagra-
nicznych koncernów (AgustaWestland i Sikorsky) 
powinny były wystawić bardziej sprawdzone, szyb-
ciej dostępne lub lepiej wyposażone typy i odmiany 
śmigłowców ze swych stajni. Airbus Helicopters 
nie popełnił tego błędu, zgłaszając EC725 Caracal, 
właściwie największą, najsilniejszą i najbardziej 
naszpikowaną technologią maszynę tego koncernu.
W maju rozpoczęły się testy śmigłowca. „Ze 
wszystkich wymagań, które postawiono w zapro-
szeniu do złożenia ofert trzem biorącym udział 
w postępowaniu wykonawcom, siły zbrojne okre-
śliły jako najistotniejsze z nich 32 parametry, które 
obejmują cztery zasadnicze sfery. Są to: wspólna 
platforma, konstrukcja śmigłowca, jego osiągi oraz 
wyposażenie pokładowe”, wyjaśnia kryteria wy-
boru płk Adam Marciniak, rozkazem szefa Inspek-
toratu Uzbrojenia powołany na przewodniczącego 
grupy weryfikacyjnej. Wiadomo, że ze względu na 
kontrowersje wokół wyboru maszyny Airbusa po-
czynania grupy będą uważnie obserwowane. 
„Przykładamy dużą wagę do przejrzystości tych 
działań, więc prace są nadzorowane przez Służbę 
Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Woj-
skową oraz resortowe Biuro ds. Procedur Antyko-
rupcyjnych. Udział w postępowaniu oraz spraw-
dzeniach weryfikacyjnych w charakterze niezależ-
nego obserwatora zapowiedziała też strona 
społeczna”, dodaje płk Marciniak. „To jest ostatni 
etap na zweryfikowanie złożonych ofert. A ideą 
tych sprawdzeń jest porównanie zadeklarowanych 
w ofercie parametrów technicznych z rzeczywisty-
mi ich wartościami. Badania, podczas których bę-
dzie to robione, podzielono na dwie fazy: naziem-
ną i w powietrzu”, wyjaśnia płk Marciniak.

Oczywiście testy przejdzie tylko H225M w wer-
sji transportowej, a nie wszystkie zamówione od-
miany specjalistyczne, które dopiero będą zbudo-
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wane zgodnie ze specyfiką wskazaną przez zamawiającego. 
Sprawdzone zostaną założenia wspólnej platformy bazowej: 
pochodzenie śmigłowców od jednego producenta, zastosowa-
nie najwyżej dwóch typów silników oraz możliwość wymieny 
50% części. Badania w locie mają potwierdzić zgłaszane przez 
producenta charakterystyki, takie jak: osiągany pułap, długo-
trwałość lotu, prędkość, wykonanie zawisu, możliwości trans-
portowe oraz promień działania.

CENA MA ZNACZENIE
Zamierzamy kupić 50 śmigłowców: 16 do taktycznego trans-

portu wojsk, osiem dla wojsk specjalnych, osiem zwalczania 
okrętów podwodnych (ZOP), pięć ewakuacji medycznej oraz 
13 CSAR, czyli ratownictwa i ewakuacji, także z obszarów 
ogarniętych wojną. Koszt programu nie został oficjalnie poda-
ny, choć mówi się o kwotach rzędu nawet 13 mld zł.

Liczba 50 maszyn jest pewnym zaskoczeniem, bo postępowa-
nie miało dotyczyć 70 śmigłowców, w tym 48 w wersji wieloza-
daniowo-transportowej dla wojsk lądowych, dziesięciu w od-
mianie SAR dla sił powietrznych, sześciu śmigłowców w wersji 
poszukiwania i ratownictwa dla marynarki wojennej oraz tyluż 
w wersji ZOP. To były plany z jesieni 2012 roku, będące korek-
tą oficjalnego postępowania ogłoszonego 
kilka miesięcy wcześniej, a dotyczącego 
z kolei tylko 26 śmigłowców – 16 transpor-
towych dla jednostek wojsk lądowych, 
trzech SAR dla sił powietrznych oraz sied-
miu dla marynarzy, w tym czterech ZOP. 
Jeśli komuś ta wyliczanka wydaje się nieco 
zagmatwana, to na koniec warto dodać, że 
program na 26 śmigłowców był z kolei 
oszczędnościową odmianą projektu pozy-
skania 51 śmigłowców. Ten z kolei zapo-
wiedziano jeszcze w 2008 roku.

Nieco uszczypliwie można zatem napi-
sać, że cała ta historia z określeniem tego, 
ile wiropłatów zostanie kupionych, przy-
pomina nieco skreślanie liczb w grze hazardowej. Można to za-
pisać jako: 51-26-70-50. Ustawione obok siebie pokazują sinu-
soidę odzwierciedlającą możliwości finansowe, bo za każdą 
z liczb zawsze stały wielkie pieniądze lub ich brak. Program na 
51 śmigłowców w perspektywie lat 2009–2018 oceniano jako 
kompromis wobec znacznie większych oczekiwań gestorów, 
którzy jednak musieli pogodzić się z finansowymi realiami. 
Kryzys z końca 2008 roku wpłynął na drastyczne cięcia wydat-
ków. Na szczęście poprawa koniunktury pozwoliła potem na 
odważną decyzję zamówienia aż 70 maszyn. Okazało się jed-
nak, że ceny, jakie zaproponowali wszyscy producenci w naj-
nowszej odsłonie postępowania, były wyższe od tych, które za 
wiropłaty przewidziano w ministerstwie. Ten fakt, w połącze-
niu z potrzebą szybszej niż oczekiwano wymiany floty śmi-
głowców szturmowych Mi-24, wymusił redukcję zamówienia.

SMAK SŁODKO-GORZKI
Decyzja o skierowaniu jednego ze śmigłowców na testy mo-

gące skutkować otwartą drogą do podpisania kontraktu z jego 
producentem bardzo cieszy. W ten sposób zostaje przełamana 
niemoc decyzyjna, która towarzyszyła przez ostatnich blisko 
dziesięć lat strategicznemu programowi wymiany śmigłowców 
poradzieckich. Tak naprawdę do czasu spłat za F-16, rosomaki 

czy spike, czyli do końca realizacji pierwszych wielkich komi-
nów modernizacyjnych z początku wieku, nie było pieniędzy 
na aż tak duży program. Realizowano zatem mniejsze, takie jak 
kupno śmigłowców SW-4 na potrzeby szkolnictwa oraz, nieco 
na raty, całej eskadry Mi-17, bardzo potrzebnej w kontekście 
misji zagranicznych. Teraz pieniądze już są, ale nowe prioryte-
ty oraz właśnie to, że w ostatnich latach pozyskaliśmy 12 ma-
szyn Mila, sprawiły, że można było nieco zredukować program. 
Największe cięcia, bo aż o dwie trzecie, dotyczą więc śmigłow-
ca transportu taktycznego. Zwiększono natomiast liczbę spe-
cjalnych, najdroższych wersji, w tym SAR i CSAR.

To z jednej strony cieszy, z drugiej wywołuje niejednoznacz-
ne odczucia. Uznano bowiem, że dodatkowa eskadra Mi-17 za-
spokoi nasze potrzeby mniej więcej do roku 2030, znacznie 
szybciej zaś zrezygnuje się z Mi-8 i Mi-14. „Krytyczną datą 
w wypadku śmigłowców jest rok 2019. Wtedy to lawinowo za-
czną być wycofywane maszyny, które obecnie są wykorzysty-
wane w armii”, stwierdził na konferencji poświęconej postępo-
waniu w sprawie śmigłowców gen. dyw. Anatol Wojtan, pierw-
szy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Te 
konstrukcje, w tym wersje specjalne SAR i ZOP, pilnie wyma-
gają następców. Tutaj więc nie było żadnych cięć. Zadowoleni 

mogą również czuć się żołnierze sił 
specjalnych. Jeśli zostanie podpisany 
kontrakt w takim kształcie, w jakim 
dziś jest zapowiadany, efektem powin-
no być zachowanie obecnego potencja-
łu, a nawet jego zwiększenie w misji 
CSAR.

Dlaczego zatem można mieć niejed-
noznaczne odczucia w kwestii zakupu? 
Nasz potencjał w dziedzinie śmigłow-
ców taktycznych jest raczej niewielki. 
Zapowiedź kupna aż 48 takich maszyn 
dawała nadzieję na zmianę, na potężną 
projekcję siły, na rozszerzenie, a nie 
tylko zabezpieczanie potencjału. Śmi-

głowce taktyczne nie działają jednak w próżni. Potrzebują 
wsparcia innych maszyn, w tym szturmowych. A siły zbrojne 
jako całość muszą mieć możliwość realizacji wielu różnych 
działań, w tym z użyciem śmigłowców ratowniczych, bojowo-
-ratowniczych czy zwalczania okrętów podwodnych. Lepiej 
mieć zatem mniejszy, ale kompleksowy system usług świad-
czonych przez wiropłaty. Nie wolno zapominać, że zdolności 
na każdym z tych pól będą i tak, z racji liczby możliwych do 
użycia platform, relatywnie ograniczone. Jeśli jednak, dzięki 
nowoczesnym maszynom, właściwemu szkoleniu i procedu-
rom, zbudujemy skuteczny system, to będziemy mogli użyć go 
również w szerszym, sojuszniczym ugrupowaniu.

Tak czy inaczej nowe śmigłowce trzeba kupić jak najszyb-
ciej. Jeśli kontrakt zostanie podpisany jesienią, to pierwsze eg-
zemplarze zamawiający odbierze po dwóch latach, czyli do 
końca 2017 roku. Czas jest ku temu najwyższy, bo rodzina śmi-
głowców Mila wymaga następców. I chociaż nie kupujemy 70, 
ale „tylko” 50 śmigłowców, to i tak jest to jeden z największych 
w Europie jednostkowych kontraktów tego rodzaju. Będzie to 
stanowić kolejny komin modernizacyjny. I miejmy nadzieję, że 
skorzysta na tym i wojsko, i polski przemysł lotniczy.

WSPÓŁPRACA: TADEUSZ WRÓBEL

JEŚLI KONTRAKT 
ZOSTANIE PODPISANY 
JESIENIĄ, TO PIERWSZE 
EGZEMPLARZE 
ZAMAWIAJĄCY OBIERZE 
PO DWÓCH LATACH, 
CZYLI ZAPEWNE DO 
KOŃCA 2017 ROKU
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Wisła na fali
Rada Ministrów zaakceptowała rekomendację 

ministerstwa obrony, aby przeciwrakietowe 
i przeciwlotnicze zestawy rakietowe średniego zasięgu 
kupić w USA. Osiem baterii systemu Patriot ma trafić 

do Polski w latach 2019–2025.

Dlaczego patrioty? Umowy mają zagwarantować, że 
państwo producenta dostarcza nie tylko sprzęt woj-
skowy, lecz także zapewnia bezpieczeństwo oparte 
na własnym potencjale militarnym. Pod względem 

technicznym żaden z oferentów nie zaproponował systemu, 
który by nas w pełni satysfakcjonował. Ale propozycje obu 
firm, które wzięły udział w ostatniej fazie postępowania (wię-
cej w ramce), były bardzo dobre. Uznano jednak, że należy 
pogłębić współpracę wojskową z USA przez jak największe 
zaangażowanie sił amerykańskich na naszym terytorium, bę-
dącym wschodnią flanką NATO.

Docelowo program „Wisła”, którego elementem są baterie 
systemu Patriot, zostanie zrealizowany dopiero za kilka lat, 
a trudno przewidzieć, co wydarzy się na świecie do tej pory. 
Ponadto kryzys ukraiński, jakkolwiek go oceniać, podkopał 
stabilność w Europie Centralnej i Wschodniej. Dlatego reali-
zację długofalowego programu postanowiono połączyć z za-
pewnieniem bezpieczeństwa państwa na bieżąco. Kierując się 
tymi przesłankami, uznano, że oferta amerykańska jest dla 

nas najlepsza, bo potencjał militarny USA jest nieporówny-
walny z żadnym innym. Bardziej zatem niż same patrioty zo-
stał wybrany raczej kraj, który ten system sprzedaje. Przecież 
w razie kryzysu firma Raytheon nie zagwarantuje nam obec-
ności na naszym terytorium oddziałów przeciwlotniczych. 
Ale Waszyngton może to zrobić.

Jak przyznają przedstawiciele MON, pod względem 
przemysłowym oferta europejska mogła wydawać się lep-
sza. Wielkim wyzwaniem będzie też opracowanie i wdro-
żenie nowych rozwiązań, dotyczących systemu sieciocen-
trycznego czy radaru obserwacji okrężnej. Gdy jednak zo-
stanie to zrobione, będzie to już generacyjnie zupełnie 
inny sprzęt niż ten, z którym mamy dziś do czynienia. 
Gwarancji, że to się uda, oczywiście nie ma, ale też nie ma 
podstaw do stwierdzenia, że jest to mało wykonalne. Prze-
cież Amerykanie również muszą modernizować swoje pa-
trioty. Umowa z Polską jest szansą także dla nich. Tak więc 
wydaje się, że pod względem politycznym, a przez to 
i wojskowym, dokonano trafnego wyboru. Pod względem 
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Szybkie działaniezaś technicznym i przemysłowym wszystko do-
piero przed nami. Negocjacje przecież potrwa-
ją jeszcze dość długo.

BEZ PRZETARGU
Od kilku lat w Polsce jest realizowana wielka 

modernizacja obrony powietrznej terytorium kra-
ju i wojsk. Najbardziej spektakularnym jej ele-
mentem jest program „Wisła”, który ma wyłonić 
dostawcę zestawów rakietowych średniego zasię-
gu mogących zwalczać nie tylko statki powietrz-
ne, lecz także rakiety balistyczne. Wiosną 2015 
roku przyszedł czas na rozstrzygnięcia.

Wicepremier minister obrony narodowej To-
masz Siemoniak przedstawił Radzie Ministrów 
rekomendację kierownictwa swego resortu do 
„udzielenia rządowi Stanów Zjednoczonych 
Ameryki zamówienia na dostawę na potrzeby Sił 
Zbrojnych RP zestawów Patriot”.

„Jestem z tej decyzji bardzo zadowolony. Nasz 
zakup wpisuje się w szerszy program tarczy anty-
rakietowej. Dzięki patriotom będziemy mieli 
możliwość połączenia krajowych systemów 
z amerykańskimi, budowanymi w Redzikowie. 
To da nam zdolności bojowe na zdecydowanie 
wyższym poziomie niż w wypadku konkurencyj-
nych rozwiązań”, odniósł się do tej sprawy szef 
Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł. 
Podobnego zdania jest wiceminister obrony naro-
dowej Czesław Mroczek. W jego ocenie amery-
kańska oferta „została uznana za najkorzystniej-
szą z perspektywy bezpieczeństwa Polski i reali-
zacji zobowiązań sojuszniczych”.

21 kwietnia 2015 roku prezydent RP Bronisław 
Komorowski poinformował o rekomendacji ame-
rykańskich patriotów w postępowaniu na prze-
ciwlotniczy i przeciwrakietowy zestaw rakietowy 
średniego zasięgu.

Patriot jest systemem dalekiego 
zasięgu przeznaczonym do zwal-
czania pocisków na dużej wyso-
kości przelotowej, może działać 
w każdych warunkach atmosfe-
rycznych.
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Przypomnijmy, minister Tomasz Siemoniak 
29 września 2014 roku podpisał wniosek o pozy-
skanie systemu na rzecz programu „Wisła”. Przed-
stawiciele MON podjęli jednak decyzję, żeby nie 
rozpisywać przetargu, lecz wybrać inną procedurę 
zakupu. Podkreślali, że Polska zdecydowała się na 
tryb umowy międzyrządowej jako najkorzystniejszy 
sposób wynegocjowania warunków transakcji doty-
czącej zestawów rakietowych średniego zasięgu. 
Wiceminister Mroczek stwierdził, że takie rozwią-
zanie „pozwoli na przyspieszenie wyboru strony 

umowy dostawy i ograniczy ryzyko przedłużania 
procedury wyboru dostawcy w trybie konkurencyj-
nym, co w obecnych uwarunkowaniach geopoli-
tycznych jest szczególnie niekorzystne”.

Teraz to władze USA stały się stroną negocjacji 
z producentami zestawów Patriot. Stwarza to 
szansę na to, że warunki transakcji zakupu rakiet 
nie będą gorsze niż w wypadku podobnych zamó-
wień dla Pentagonu. Do rozmów z Amerykanami 
w tej sprawie polski rząd upoważnił wicepremie-
ra ministra obrony narodowej. Według zapowie-

Faza analityczno-koncepcyjna programu „Wisła” rozpoczęła się 4 czerwca 2013 roku. Wtedy Inspektorat Uzbrojenia 
przesłał informacje do potencjalnych zainteresowanych dostawą dla polskich sił zbrojnych systemu średniego za-

sięgu. Oferenci mogli do 21 czerwca 2013 roku zgłosić swój udział w dialogu technicznym. Wtedy taką chęć wyraziło 
14 podmiotów, między innymi Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA., Polski Holding Obronny sp. z o.o., MEADS Internatio-
nal, Raytheon, MBDA, Thales i rząd Izraela. Władze izraelskie reprezentowała Agencja Międzynarodowej Współpracy 
Obronnej Ministerstwa Obrony Izraela (SIBAT).
24 stycznia 2014 roku Inspektorat Uzbrojenia wystosował zaproszenie do drugiego etapu dialogu technicznego. 
Udziałem w kolejnej fazie postępowania było zainteresowanych pięć firm i konsorcjów, ale ostatecznie zgłosiły się 
cztery. Thales dołączył do konsorcjum Polskiego Holdingu Obronnego i MBDA, więc oprócz nich w drugim etapie 
uczestniczyły MEADS International, Raytheon i SIBAT. 30 czerwca 2014 roku ministerstwo poinformowało o zakończe-
niu tej fazy etapu technicznego. Ujawniono zamiar zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu dwóch oferen-
tów. W gronie wybranych znalazło się europejskie konsorcjum Eurosam, stworzone przez koncern Thales i firmy MBDA 
France i MBDA Italy. Ich propozycją, określaną jako „francuska”, był zestaw SAMP/T (na zdjęciu). Zaproszenie dostał 
też amerykański koncern Raytheon, oferujący zestaw Patriot. Tę decyzję resort obrony uzasadnił tym, że oba zestawy 
rakietowe znajdują się w produkcji i eksploatacji w państwach NATO. Wymóg operacyjności wyeliminował ofertę  
MEADS International, którego system nie jest jeszcze gotowy i nie ma pewności czy w ogóle wejdzie do produkcji. 
Na etapie negocjacji zakończonych w czerwcu 2014 roku MON sprecyzował wymagania wobec docelowych zestawów 
przeciwlotniczych. Ważnym wymogiem była wielokanałowość, żeby zestaw rakietowy mógł zwalczać jednocześnie wie-
le celów powietrznych. Istotne są też możliwości działania w środowisku sieciocentrycznym oraz rażenia celów w pro-
mieniu 360°. Konieczny jest zatem radar wielofunkcyjny obserwacji okrężnej. Niezwykle ważna jest również możli-
wość zwalczania balistycznych pocisków rakietowych. Przyszły polski zestaw średniego zasięgu ma je razić metodą 
hit-to-kill (trafić by zabić), czyli poprzez bezpośrednie uderzenie kinetyczne w cel. 

PRZYMIARKI DO SYSTEMU
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dzi, mają one potrwać 12–15 miesięcy. Jeśli negocjacje za-
kończą się wynikiem pozytywnym, umowa na patrioty zosta-
nie podpisana w drugiej połowie 2016 roku.

NOWY HARMONOGRAM
„Wisła” jest najdroższym i najważniejszym elementem 

programu dotyczącego obrony przeciwlotniczej i przeciwra-
kietowej. Wartość zakupu zestawu rakietowego obrony po-
wietrznej średniego zasięgu jest szacowana na co najmniej 
16 mld zł, ale ta kwota może być wyższa. Program ten ma 
kluczowe znaczenie w „Planie modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP na lata 2013–2022”. Oczywiście jest też naj-
bardziej kosztowny. Ministerstwo obrony przewiduje zatem 
wyasygnowanie na ten cel 26,5 mld zł – taka kwota została 
zawarta w oficjalnym dokumencie, w uchwale 123 Rady Mi-
nistrów z 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji 
technicznej SZRP w ramach programów operacyjnych”.

W planie modernizacji ujęto zakup sześciu baterii zestawu 
średniego zasięgu w latach 2013–2022. Później przewidywa-
no jeszcze dokupienie dwóch. Dostawy zestawu średniego 
zasięgu miały rozpocząć się już w 2018 roku, ale po fazie 
analityczno-koncepcyjnej terminy te zmieniono. Według no-
wego harmonogramu po 36 miesiącach od chwili zawarcia 
umowy, czyli najwcześniej w połowie 2019 roku, zostanie 
wprowadzone rozwiązanie przejściowe – najpierw dostanie-
my dwie baterie patriotów w dostępnej teraz konfiguracji, 
a na dwie pierwsze w docelowej konfiguracji będziemy mu-
sieli poczekać do 2022 roku. Pozostałe cztery baterie trafią do 
Polski do roku 2025. W tym samym czasie dwie pierwsze zo-
staną zmodernizowane do standardu docelowego.

Powstała zatem czteroletnia luka w terminarzu dostaw ze-
stawu Wisła. Dlatego po podpisaniu międzyrządowej umowy 
polsko-amerykańskiej ma wejść w życie rozwiązanie pomo-
stowe. Na terytorium Polski zostaną rozmieszczone amery-
kańskie jednostki obrony powietrznej. Ich obecność będzie 
miała charakter rotacyjny, a wielkość zgrupowania będzie 
uzależniona od sytuacji polityczno-wojskowej w regionie 
i potrzeb operacyjnych.

Jak poinformował płk Adam Duda, zastępca szefa Inspekto-
ratu Uzbrojenia, Polska kupi zestaw skonfigurowany zgodnie 
z naszą specyfikacją, który może jednak korzystać z niektórych 
rozwiązań opracowywanych dla patriotów następnej  generacji, 
takich jak radar obserwacji okrężnej z anteną AESA. 

Bateria patriotów w konfiguracji dla Wojska Polskiego bę-
dzie mieć po dwa zespoły ogniowe z trzema wyrzutniami, 

a każdy z nich zostanie wyposażony we własne radiolokatory. 
Zespół będzie miał integralne systemy łączności i dowodze-
nia oraz pojazdy transportowo-załadowcze z dodatkowymi ra-
kietami. Docelowo Polska będzie dysponować 48 wyrzutnia-
mi z pociskami PAC-2 GEM-T i PAC-3 MSE. Nie ma nato-
miast jeszcze informacji, ile pocisków poszczególnych typów 
zamierzamy kupić. Nie wybrano też dotąd wersji wyrzutni.

KRAJOWE UZUPEŁNIENIE
Przedstawiciele najwyższych władz państwowych podkre-

ślają, że ważną sprawą negocjowaną z Amerykanami będzie 
włączenie do programu „Wisła” polskich firm zbrojeniowych. 
Prezydent Komorowski zauważył, że dostawcy nie lubią umów 
offsetowych, ale lubi je nasz przemysł. „Mieliśmy dosyć złe do-
świadczenia, jeśli chodzi o wykonanie offsetu przy zakupie 
amerykańskiego samolotu wielozadaniowego, ale jesteśmy bo-
gatsi o to doświadczenie”, stwierdził 23 kwietnia 2015 roku. 
„Naszą ambicją jest uzyskać co najmniej 50% wartości kontrak-
tu”, oświadczył płk Adam Duda. Przy czym polska strona jest 
zainteresowana transferem do naszego przemysłu najnowocze-
śniejszych technologii, które mają zapewnić nam między inny-
mi samodzielność w serwisowaniu zakupionego uzbrojenia.

W lutym 2015 roku powstało konsorcjum pod przewodnic-
twem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W jego składzie jest dzie-
sięć jej spółek, które chcą uczestniczyć w polonizacji wybrane-
go zestawu średniego zasięgu. Amerykanie już teraz zasygnali-
zowali, że w Polsce może być wyprodukowanych wiele 
elementów pocisków GEM-T i w mniejszej skali PAC-3MSE. 
Oferenci są gotowi na uruchomienie w naszym kraju linii mon-
tażowej tych pierwszych. 

Z programem „Wisła” są związane polskie prace nad nowy-
mi radarami. W jeden z projektów, trójwspółrzędnego radaru 
dalekiego zasięgu P-18PL, są zaangażowane PIT-Radwar SA 
i Wojskowa Akademia Techniczna. Wyposażony w antenę 
AESA P-18PL będzie mógł wykrywać obiekty o niskiej sku-
tecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego, jak drony oraz 
rakiety balistyczne.

Innym projektem związanym z zestawem średniego zasięgu 
jest system radiolokacji pasywnej PLC/PET o zasięgu około 
150 km. Jego sensory mają wykrywać i śledzić obiekty w po-
wietrzu przy użyciu dwóch metod detekcji. Umowę na opraco-
wanie systemu PLC/PET podpisano 18 grudnia 2012 roku 
z konsorcjum, którego liderem jest PIT-Radwar SA. W opraco-
waniu systemu radiolokacji pasywnej uczestniczą Politechnika 
Warszawska i firma AM Technologies Polska sp. z o.o.          n

WSPÓŁPRACA NORBERT BĄCZYK

CHOĆ NA FINALIZACJĘ PROJEKTU 
PRZYJDZIE NAM POCZEKAĆ MOŻE 
I PÓŁTORA ROKU, PARTNER ORAZ 
TYP SPRZĘTU ZOSTAŁY WSKAZANE
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Z e  S t a n i s ł a w e m  B u t l a k i e m

o zmianach w ustawie offsetowej, parasolu 
antykorupcyjnym i najważniejszych programach 

modernizacyjnych armii rozmawia Bogusław Politowski.

STRATEGICZNE 
MANEWRY 
OFFSETOWE

Kwestie związane z offsetem, który towarzyszy 
ważnym zakupom sprzętu i uzbrojenia, są 
obecnie w gestii Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, a nie, jak dotychczas, Ministerstwa Gospo-
darki. Czy nowa ustawa, która weszła w życie 

w czerwcu 2014 roku, zmieniła coś jeszcze w tej sprawie?
Główne zmiany dotyczą przede wszystkim charakteru zo-

bowiązań offsetowych, które obecnie muszą być bezpośred-
nio związane z nabywanym sprzętem wojskowym służącym 
ochronie bezpieczeństwa państwa. Inny jest też podmiot od-
powiedzialny za zawieranie i nadzorowanie umów offseto-
wych – teraz jest nim Ministerstwo Obrony Narodowej. Nowa 
ustawa głównie dostosowała nasze przepisy do prawa unijne-
go. Zniesiony został obowiązek zawierania umów offseto-
wych przy zagranicznych zakupach powyżej 5 mln euro. Te-
raz będzie można podpisać umowę poniżej tej wartości, jeśli 
będzie to leżało w interesie państwa.

Wojskowi raczej nie są postrzegani jako specjaliści od 
ekonomii. Czy korzystacie z usług fachowców i eks-
pertów z różnych dziedzin? W czasie tak ważnego se-
zonu zakupowego zapewne uczycie się wszystkiego od 
podstaw.

Nie spotkałem się dotychczas z podobnym stwierdze-
niem. Moje doświadczenie w dowodzeniu, zarządzaniu wie-
loma projektami, w tym również związane z wprowadze-
niem nowych rodzajów sprzętu do uzbrojenia, a także do-
świadczenia zdobyte w Sztabie Generalnym i pionie 
uzbrojenia oraz modernizacji pozwalają mi i mojemu zespo-
łowi z optymizmem patrzeć w przyszłość. Oczywiście nie 
jest tak, że mamy wiedzę absolutną na ten temat. Współpra-
cujemy zatem z takimi instytucjami wojskowymi, jak In-
spektorat Uzbrojenia czy Narodowe Centrum Kryptologii. 
Kontaktujemy się również z przedstawicielami przemysłu 
zbrojeniowego. Korzystając z uprawnień udzielonych nam 
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przez ministra obrony, na etapie negocjowania umów bę-
dziemy posiłkować się również zewnętrzną pomocą prawną.

Przecież to nie jest tak, że przedstawiciele MON-u wcze-
śniej byli odcięci od offsetu. Od początku obowiązywania 
ustawy z 1999 roku byli członkami Komitetu do spraw Umów 
Offsetowych. Ja na przykład zajmuję się tą problematyką już 
ponad dwa lata – najpierw byłem radcą generalnym podse-
kretarza stanu w MON-ie, a następnie kierowałem Zespołem 
Implementacji Technologii Obronnych w Przemyśle.

Czy miał Pan czas, aby przygotować się do roli dyrektora 
instytucji zajmującej się offsetem?

O tym, że stanę na czele Biura do Spraw Umów Offseto-
wych, dowiedziałem się z chwilą, gdy dyrektor generalny 
MON-u wręczył mi nominację na to stanowisko. A tak po-
ważnie, to jak każdy kandydat na wyższe stanowisko kierow-
nicze w administracji publicznej, musiałem przejść wieloeta-
powy proces rekrutacji, który zakończył się pod koniec kwiet-
nia tego roku. 

Czym zajmuje się Pana zespół?
Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem postępowań 

offsetowych, począwszy od zamiaru wszczęcia postępowania 
na dostawę sprzętu wojskowego w trybie art. 346 „Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, poprzez przygotowanie 
uzasadnienia koniczności zastosowania offsetu i założeń off-
setowych – oceniamy w nim potencjał polskiego przemysłu 
obronnego i określamy, jaki powinien mieć kształt, by chro-
nione były podstawowe interesy bezpieczeństwa państwa – po 
negocjacje i już samo podpisanie umowy offsetowej.

Biuro liczy – razem ze mną – 16 osób. Są to oficerowie 
i pracownicy korpusu służby cywilnej, mający wiedzę na te-
mat offsetu, zamówień w sferze bezpieczeństwa i obronności, 
techniki wojskowej, zdolności i kierunków zmian w polskim 
przemyśle obronnym. W biurze funkcjonują dwa zespoły, je-
den jest związany z działalnością komitetów offsetowych 
działających w Ministerstwie Gospodarki i w MON-ie, a dru-
gi zajmuje się stricte programami offsetowymi.

15 stycznia odbyło się inauguracyjne posiedzenie komitetu 
offsetowego MON-u. W lutym ogłoszono decyzję szefa 
MON-u w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępo-
wania w sprawach offsetu, a już 20 kwietnia dowiadujemy 
się, od kogo kupimy śmigłowce i rakiety średniego zasięgu. 
Tempo prac imponujące...

Jest ono takie ze względu na znaczenie obu wspomnianych 
programów, służących zapewnieniu ochrony podstawowych 
interesów państwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Ale datowa-
nie początku całego procesu od pierwszego posiedzenia ko-
mitetu offsetowego jest nieporozumieniem. Po pierwsze, oba 
postępowania prowadzone są już od kilku lat i w tym czasie 
przeanalizowano setki dokumentów oraz dokonano wielu 
uzgodnień… Po drugie, oba wspomniane programy offsetowe 
są prowadzone na podstawie dwóch różnych ustaw. Procedura 
śmigłowcowa podlega „starej” ustawie, nadzorowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki, a obrona przeciwlotnicza i prze-
ciwrakietowa jest w gestii MON-u i ta procedura offsetowa 
jest realizowana na nowych zasadach. Uwzględniając to 
wszystko, powtórzę raz jeszcze, pracujemy stosownie do wagi 
tych projektów.

Negocjowane są dwa największe kontrakty dla armii 
dotyczące zakupu śmigłowców i rakiet. Nowo powstałe 
biuro zostało rzucone na głęboką wodę i działa pod 
presją czasu.

Faktycznie zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, a i presja 
czasu nam nie sprzyja. Mamy wiedzę o tym, które programy 
mogą podlegać przepisom ustawy i podejmujemy wiele dzia-
łań wyprzedzających, aby wywiązać się z obowiązków i zni-
welować presję czasu.

Jakie zadania ma biuro? Przede wszystkim organizacyj-
ne, koordynujące działanie komitetu offsetowego? A może 
też merytoryczne, z możliwością wpływania na kształt 
umów offsetowych i sam proces negocjacji?

Koordynacja prac komitetu offsetowego jest jednym z naj-
ważniejszych zadań dyrektora Biura, będącego równocześnie 
sekretarzem tego kolegium. Jednakże sprowadzanie roli dy-
rektora tylko do działań organizacyjnych nie odpowiada sta-
nowi faktycznemu. Zgodnie z przepisami nowej ustawy offse-
towej do moich obowiązków należy opracowywanie doku-
mentów merytorycznych, takich jak założenia do umowy 
offsetowej czy jej projekt. W kolejnych etapach realizacji po-
stępowań offsetowych dyrektor Biura będzie przewodniczył 
zespołom negocjacyjnym, co niewątpliwie będzie miało też 
wpływ na kształt umów. 

Często padają zarzuty dotyczące niejasności w przetar-
gach, a nawet wręcz o ich ustawianiu. W grę wchodzą mi-
liardy dolarów, więc powinien być nad wami rozpostarty 
parasol antykorupcyjny i antylobbingowy, nie mówiąc już 
o kontrwywiadowczym.

Kiedy w grę wchodzą 
duże pieniądze,  
to wyobraźnia 
podsuwa wiele 
najróżniejszych 
pomysłów. 
Proponuję jednak 
trzymać fantazję  
na wodzy
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Jest dyrektorem Biura do Spraw Umów Offse-
towych w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

W 1980 roku z wyróżnieniem ukończył studia 
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakieto-
wych w Toruniu. W 1990 roku, również z wyróż-
nieniem, naukę w Akademii Sztabu Generalne-
go. W 2004 roku ukończył US War Callege. Peł-
nił wiele ważnych stanowisk dowódczych. Był 
między innymi szefem wojsk rakietowych i arty-
lerii wojsk lądowych i zastępcą szefa szkolenia 
wojsk lądowych, szefem zarządu szkolenia 
– P7 Sztabu Generalnego WP oraz radcą gene-
ralnym MON-u ds. uzbrojenia i modernizacji. 

W I Z Y T Ó W K A

Biuro nie prowadzi postępowań o udzielenie za-
mówień publicznych. Kiedy w grę wchodzą duże 
pieniądze, to wyobraźnia podsuwa wiele najróż-
niejszych pomysłów. Proponuję jednak trzymać 
fantazję na wodzy… „Parasol noś i przy pogodzie” 
– to powiedzenie, które stosuję w praktyce, dlatego 
na bieżąco jesteśmy w kontakcie ze Służbą Kontr-
wywiadu Wojskowego, Biurem do spraw Procedur 
Antykorupcyjnych oraz Centralnym Biurem Anty-
korupcyjnym. Z oczywistych względów szczegóły 
na temat tej współpracy pozwolę sobie jednak prze-
milczeć.

Sprawy offsetowe są związane z kształtem umo-
wy przetargowej, ale czy obie te kwestie są nego-
cjowane oddzielnie? 

Te kwestie są uregulowane przepisami ustaw: of-
fsetowej i prawa zamówień publicznych. Postępo-
wanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone 
przez zamawiającego, ale negocjacje z wykonawcą 
wybranym przez zamawiającego w celu zawarcia 
umowy offsetowej będzie prowadził zespół powoła-
ny przez MON, w którego skład wejdą przedstawi-
ciele mojego biura. Umowy te są zatem negocjowa-
ne oddzielnie.

W pewnym uproszczeniu, offset polega na 
tym, aby do polskiej gospodarki wróciło jak 
najwięcej pieniędzy wydanych na kontrakty. 
Oczywiście nie w walucie, lecz w postaci nowo-
czesnych technologii, linii produkcyjnych, no-
wych miejsc pracy. Jakiej wielkości musi być 

to zwrot, żeby mówić o sukce-
sie w tej dziedzinie?

Faktycznie w dużym uprosz-
czeniu można tak powiedzieć, ale 
– jak to zwykle bywa – diabeł 
tkwi w szczegółach. Zgodnie 
z nową ustawą offset ma być na-
rzędziem do realizacji dwóch 
podstawowych celów: budowania 
zaplecza pozwalającego na utrzy-
mywanie sprzętu wojskowego 
w sprawności i rozwijania możli-
wości polskiego przemysłu 
obronnego. W związku z tym, że 
wartość offsetu jest trudna do 
oszacowania, naszą ambicją jest 
pozyskanie określonej liczby 
technologii. Jeśli przyszły offseto-
dawca sprosta naszym wymaga-
niom, będzie to sukces. Jeśli zaś 
oferta offsetowa nie spełni przed-
stawionych przez nas wymagań, 
to zostanie ona odrzucona. Czy to 
jest porażka? Niewątpliwie dla 
niedoszłego offsetodawcy. 

Krytykowane są umowy offse-
towe zawarte przy okazji za-

kupu samolotów F-16. Czy kolejne zawierane 
przez MON będą bardziej precyzyjne?

Najłatwiej jest krytykować, szczególnie z per-
spektywy czasu. Pamiętajmy jednak, że wów-
czas nie mieliśmy doświadczeń na tym polu 
i dopiero po latach można było zobaczyć niedo-
skonałości przyjętych rozwiązań. Co więcej, 
„stara” ustawa mówiła wprost o umowach kom-
pensacyjnych, więc lokowano w naszym prze-
myśle różnorakie zobowiązania, niekoniecznie 
powiązane z nowoczesnym sprzętem wojsko-
wym. Obecnie taka sytuacja nie może mieć 
miejsca, bo Unia Europejska przygląda się bacz-
nie offsetowi. Dlatego podczas tworzenia nowej 
ustawy braliśmy pod uwagę przede wszystkim 
wymogi Unii oraz doświadczenie zebrane przez 
kilkanaście lat funkcjonowania offsetu w Polsce. 
Ponadto, nowe regulacje precyzyjnie określają 
sposób nadzoru i prowadzenie kontroli wykony-
wania zobowiązań offsetowych.

Na offsecie chce skorzystać bardzo wiele firm, 
konsorcjów i zakładów. Zdarzało się jednak, że 
po lukratywne kontrakty z puli offsetowej się-
gali ci, którzy później nie byli w stanie „skon-
sumować” tego, co dostali. Czy nowy komitet 
działający przy MON-ie ma sposób na taki po-
dział „dóbr offsetowych”, aby był jak najefek-
tywniejszy?

Aby mieć pewność, że offset zostanie skiero-
wany do właściwych podmiotów, prowadzimy 
analizy ich możliwości absorpcyjnych pod kątem 
struktury właścicielskiej i możliwości technicz-
nych oraz technologicznych. Rozmawiamy z part-
nerami przemysłowymi, przedstawiamy im naszą 
wizję zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP 
i konfrontujemy to z ich możliwościami oraz 
oczekiwaniami. Niwelujemy ryzyko, o którym 
pan mówi, do minimum. Nigdy jednak nie będzie 
tak, że sprowadzimy je do zera procent. Dążymy 
do takiej sytuacji, w której interesy Sił Zbrojnych 
RP zostaną zabezpieczone, a przy okazji „dobra 
offsetowe”, jak Pan to nazwał, przyniosą korzyści 
w kontekście bezpieczeństwa państwa, z którym 
jest powiązany również polski przemysł obronny.

Negocjacje związane z systemem Wisła weszły 
w fazę końcową. Wiemy też, jaki śmigłowiec 
będzie testowany i ewentualnie kupiony. Jakie 
inne ważne zakupy powiązane z offsetem cze-
kają nas w najbliższym czasie?

Offset będzie towarzyszył głównym progra-
mom modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, 
związanym między innymi z pozyskaniem okrę-
tów podwodnych nowego typu – Orka, bezzało-
gowych systemów powietrznych klasy taktycznej 
średniego zasięgu Gryf i klasy male Zefir. Decy-
zje o sięgnięciu po offset będą jednak podejmo-
wane każdorazowo po dokonaniu oceny koniecz-
ności zastosowania tego mechanizmu.  n
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prawie 400-osobowej widowni, lekarzy, pielęgniarek i ratowni-
ków medycznych uczestniczących w III Warsztatach – Medy-
cyna Pola Walki – Medycyna Taktyczna w Wojskowym Cen-
trum Kształcenia Medycznego w Łodzi (WCKMed.) to doku-
ment unikatowy. Materiał poglądowy został przygotowany 
przez ppłk. rez. prof. dr. hab. n. med. Waldemara Machałę, na 
co dzień kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, a w czasie 
misji afgańskiej anestezjologa szpitala polowego w Ghazni. 

Kiedy profesor służył pod Hindukuszem, przygotowywał 
materiały filmowe z operacji chirurgicznych, gromadził nagra-
nia dokumentujące leczenie każdego pacjenta, z wykluczeniem 
przypadków śmiertelnych. Następnie, często nocami, opraco-

P I O T R  B E R N A B I U K ,  M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K

Afgański sen medyka
Misja afgańska znacząco wpłynęła na rozwój medycyny 

taktycznej w polskich siłach zbrojnych. Zdobyte umiejętności 
trzeba teraz przenieść do ratownictwa i lecznictwa cywilnego.

Kolejny atak na polskich żołnierzy w trakcie patro-
lu. Są ranni, więc na pomoc rusza śmigłowiec 
Medevac. Lekarze i pielęgniarki szpitala polowe-
go czekają w pełnej gotowości w tzw. trauma ro-
om (oddział przyjęć i sala segregacji). Wkrótce 

śmigłowiec z rannym na pokładzie ląduje w bazie Ghazni. Le-
karz zbiera wywiad od ratowników, którzy w trakcie lotu czu-
wali nad żołnierzem. Stan poszkodowanego jest poważny i jest 
potrzebna natychmiastowa operacja. Medycy zdejmują mundur 
z nieprzytomnego żołnierza. Wszędzie krew i brud. Na klatce 
piersiowej chorego ktoś rozlewa płyn odkażający…

Dla przypadkowego widza kolejne fragmenty filmu byłyby 
jedynie drastycznymi scenami z frontowego szpitala. Ale dla 

armia RATOWNICTWO| |
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wywał i segregował materiały. „Miałem świadomość, że za 
dwie godziny może być kolejny ranny, a potem następny. Gdy-
bym nie opisywał materiału od razu, pół roku później nie był-
bym w stanie w ogóle tych wydarzeń odtworzyć. Mógłbym je-
dynie jak kombatant dzielić się wspomnieniami z wojny”, mó-
wi. Anestezjolog ma także starannie wyselekcjonowane zdjęcia 
podzielone tematycznie na „trauma room”, salę operacyjną, 
oddział intensywnej terapii i zdjęcia rentgenowskie. „Jestem 
w stanie w każdym momencie znaleźć informację na temat ran 
postrzałowych brzucha, klatki piersiowej i kończyn. Odszukać 
przykłady użycia opaski taktycznej i opatrunku hemostatyczne-
go”, przyznaje.

Materiał filmowy prowadzi widza przez stosowane w szpita-
lu procedury medyczne, pokazuje otoczenie lekarzy, warunki 
pracy. Nie wszystko jednak zostało zawarte w przygotowanych 
obrazach. Zdarzało się bowiem, że tuż przed operacją lub w jej 
trakcie z głośników rozlegał się alarm stawiający całą bazę na 
nogi. Ostrzeżenie „Incoming!” pociągało za sobą procedury 
trudne do respektowania w trakcie zabiegu: „Dopóki wyje sy-
rena świadcząca o tym, że w stronę bazy zmierza pocisk lub ra-
kieta, trzeba się położyć. Mając na sobie jałowe ubrania, przed 
sobą znieczulonego chorego, lekarz pada na podłogę tam, 
gdzie stoi – bywa, że i w sali operacyjnej. Po odwołanym alar-
mie podnosimy się, przemywamy i operujemy dalej. A co zro-
bić z rannymi na oddziale intensywnej terapii, kiedy należy 
udać się do schronów? Nie da się przenieść pacjenta z całą apa-
raturą, więc zostaje przy nim jedna osoba ubrana w kamizelkę 
i hełm. Kamizelkami okłada się także chorych i zakłada im heł-

my. A potem pozostaje się modlić, żeby oddział nie został tra-
fiony pociskiem”, dodaje prof. Machała.

POKŁOSIE MISJI
Efektem doświadczeń polskich lekarzy spod Hindukuszu 

jest książka „Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach cia-
ła” pod redakcją naukową prof. Waldemara Machały i dr. Prze-
mysława Guły. Opisano w niej między innymi tamowanie 
krwotoków, leczenie bólu i obrażeń ciała, przetaczanie krwi 
i udrożnianie dróg oddechowych w bardzo odmiennych od co-
dzienności klinicznej warunkach.

„Cieszę się, że mogłem współtworzyć tę książkę. To absolut-
ny unikat na polskim rynku wydawniczym, kompendium wie-
dzy na temat ratownictwa taktycznego i medycyny pola walki. 
Opisane tu sytuacje są zaczerpnięte z praktyki lekarzy biorą-
cych udział w misji afgańskiej”, dodaje ppłk dr Robert Brzo-
zowski, szef Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego In-
stytutu Medycznego (WIM), autor części publikacji. 

Dr Brzozowski pełnił służbę pod Hindukuszem na czterech 
zmianach. Piąty raz do Afganistanu pojechał, by dodatkowo 
przeszkolić personel szpitala polowego. Jego wyjazd na misję 
w 2010 roku był związany z reaktywowaniem w Wojskowym 
Instytucie Medycznym działalności Zakładu Medycyny Pola 
Walki. Dziś przyznaje, że dzięki pracy w warunkach działań 
wojennych w Iraku i Afganistanie, znakomitej organizacji za-
bezpieczenia medycznego i działalności szpitala polowego 
oraz wiedzy i zaangażowaniu całego personelu medycznego 
ogromnie zyskała wojskowa służba zdrowia, przede wszystkim 

Ppłk dr Robert 
Brzozowski pełnił służbę 

pod Hindukuszem na 
czterech zmianach. 

Piąty raz do Afganistanu 
pojechał, by dodatkowo 

przeszkolić personel 
szpitala polowego.

WOJSKOWI 
RATOWNICY 
MEDYCZNI, 
KTÓRZY SŁUŻYLI 
NA MISJACH, 
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OGROMNĄ 
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chirurgia polowa, ortopedia i pozostałe dziedziny zabiegowe, 
z anestezjologią włącznie. „Początkowo w polskim szpitalu 
w Ghazni korzystaliśmy ze wsparcia anestezjologów amery-
kańskich. Sytuacja się zmieniła, gdy na misję przyjechał 
prof. Waldemar Machała. Nie tylko rozwinął tę dziedzinę 
w warunkach szpitala funkcjonującego niemalże na polu walki, 
lecz także sprawił, że za jego przykładem poszli następni”, wy-
jaśnia dr Brzozowski. 

Wojskowi lekarze i ratownicy, szczególnie ci, którzy uczestni-
czyli w operacji afgańskiej, nie mają wątpliwości, że medycyna 
pola walki musi się dalej rozwijać. Jest to dorobek, którego nie 
można odłożyć na półkę. Armia musi korzystać ze zdobytych na 
misjach umiejętności medycznych bez przerwy. Dlatego proce-
dury tam wypracowane powinny zostać włączone w szkolenie 
bojowe żołnierzy, a nie tylko ratowników i lekarzy. Liderzy 
i twórcy programów szkoleniowych muszą zaś dbać o to, by 
rozwój medycyny pola walki – niezależnie od zaangażowania 
wojska w misje zagraniczne – był podtrzymywany. 

PROCEDURY DO CYWILA
Ważne jest także to, że elementy medycyny taktycznej wpro-

wadzono do ratownictwa i lecznictwa cywilnego. Za przykład 
mogą posłużyć między innymi zasady zaopatrywania rannych 
po postrzałach, postępowanie w wypadku obrażeń wielonarzą-
dowych oraz sposoby zaopatrywania w krew. 

Prof. Machała podkreśla, że medycy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego jako jedni z pierwszych przejęli procedury, któ-
rych uczyli się od lekarzy wracających z Afganistanu: „Mają 
opatrunki hemostatyczne, stazy taktyczne, a przez jakiś czas 
używali na pokładzie śmigłowca także ultrasonografu”. Profe-
sor, po powrocie z misji, w szpitalu, w którym pracuje, zaczął 
częściej używać aparatury USG, aparatów do szybkiego prze-
toczenia płynów (1,5 l w ciągu minuty): „Dzięki procedurom 
stosowanym w warunkach pola walki jesteśmy w stanie urato-
wać ogromną liczbę ludzi. Wiemy, jak zapobiegać utracie cie-
pła. Używamy wojskowych opatrunków hemostatycznych 
w sytuacji zaburzenia krzepnięcia, nie tylko u ofiar wypadków, 
lecz także u osób, którym zdarzyło się przedawkować leki 
przeciwkrzepliwe. Bez doświadczeń wojennych nie bylibyśmy 
w stanie takiej sytuacji opanować”. 

Szef Zakładu Medycyny Pola Walki WIM-u uzupełnia, że 
trzeba dołożyć wszelkich starań, by wraz z zakończeniem ope-
racji bojowych nie rozpoczął się regres umiejętności personelu 
medycznego: „Korzystajmy z wiedzy zdobytej w warunkach 
wojennych. Wprowadzajmy ją na przykład w centrach urazo-
wych. Chodzi o to, by zwiększyć szansę na przeżycie ciężko 
rannych pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, poważ-
nych urazach i po różnego rodzaju katastrofach”, apeluje 
dr Brzozowski. Zapewnia, że wprowadzenie niektórych, niesto-
sowanych dotąd w Polsce rozwiązań jest możliwe: „Mamy ze-
społy działające według wprowadzonych w 1980 roku w USA 
procedur Advanced Trauma Life Support, umożliwiających 
szybkie i dokładne rozpoznanie krytycznych obrażeń u ciężko 
rannego pacjenta, a w konsekwencji uratowanie mu życia”, wy-
jaśnia. Dzięki misjom znakomicie rozwinęła się także Klinika 
Psychiatrii i Stresu Bojowego. W WIM-ie pracuje również ko-
ordynator, który zajmuje się weteranami misji. Pomaga im 
w docieraniu do odpowiednich lekarzy i specjalistów. 

Lekarze podkreślają, że wyniesione z Afganistanu lekcje są 
odrabiane, ale niestety powoli. Ich zdaniem w polskich szpita-

lach powinno się na szerszą skalę wprowadzić urządzenia 
i procedury przetestowane na wojnie. Należą do nich wspo-
mniane wcześniej szybkie infuzory, hemostatyki. Powinno się 
także rozszerzyć zastosowanie ultrasonografii jako narzędzia 
wykorzystywanego w warunkach przedszpitalnych. 

„Niektórzy mówią nam, że powinniśmy obudzić się z afgań-
skiego snu. Tymczasem większość z nas chętnie by do Afgani-
stanu wróciła. Tam były jasne zasady. Mieliśmy najlepszy 
sprzęt i ustalone procedury, sprawdzone zespoły. W Polsce nie 
wszystko jest tak oczywiste”, przyznają medycy. „Nikomu nie 
życzę, aby wybuchła wojna i żebyśmy musieli wtedy służyć na-

KOLEJNE 
SPOTKANIE 
ZOSTANIE 
PODZIELONE  
NA DWIE CZĘŚCI. 
NA JEDNYCH 
WARSZTATACH 
SPOTKAJĄ SIĘ 
LEKARZE, NA 
DRUGICH 
RATOWNICY
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szą wiedzą. Chcemy być wykorzystani w warunkach cywil-
nych. Tak było ostatnio, kiedy zostałem poproszony o szybki 
wylot do Tunezji, by ocenić stan zdrowia Polaków poszkodo-
wanych w ataku w Tunisie”, mówi dr Brzozowski. 

Jak podkreśla, nie wolno zapomnieć o tym, że medycyna po-
winna być taka sama dla wszystkich pacjentów. Niestety, nie 
zawsze jest to regułą. Czasami większe szanse na uratowanie 
życia miał polski żołnierz w górach Afganistanu niż pacjent po 
wypadku drogowym. „Na misji sprawnie działał system ewa-
kuacji z pola walki i opieki podczas transportu. A w szpitalu 
czekał zespół, który wiedział, co ma robić”, mówi szef Zakładu 
Medycy Pola Walki i dodaje: „Cieszyć może to, że z całej Pol-
ski przyjeżdżają do WIM-u ratownicy medyczni, pielęgniarki 
i lekarze ratunkowi. Są otwarci na wiedzę i nowe metody. Wi-
dzą potrzebę zmian”. 

WSPÓLNE MYŚLENIE
Zainteresowanie kolejną edycją warsztatów dotyczących me-

dycyny pola walki udowodniło, że środowisko medyczne widzi 
konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i dąży do inte-
gracji. Warsztaty stały się forum wymiany myśli, okazją do 
spotkania medyków pracujących na różnych poziomach opieki. 
Pomysł zorganizowania tego typu konferencji powstał przed 
trzema laty w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego 
w Łodzi. Płk lek. Zbigniew Aszkielaniec, komendant tej pla-
cówki, nie spodziewał się, że na trzecią edycję stawi się prawie 
400 osób: „Misje bojowe zbliżały się ku końcowi i żal było, że-
by uczestniczący w nich koledzy zatrzymali zgromadzoną wie-

dzę dla siebie. Powstała idea warsztatów, na które zamierzali-
śmy zapraszać lekarzy i ratowników mogących się podzielić 
doświadczeniem z tymi, którzy nie uczestniczyli w operacjach 
bojowych”.

Dziś już wiadomo, że kolejne spotkanie zostanie podzielone 
na dwie części. Na jednych warsztatach spotkają się lekarze, na 
drugich ratownicy. Taki układ pozwoli na dokładniejsze oma-
wianie spraw związanych z zakresem obowiązków i procedur 
w warunkach bojowych. „Będziemy mogli przygotować bar-
dziej specjalistyczne wykłady i zajęcia praktyczne”, dodaje ko-
mendant WCKMed.

„Takie spotkania są niezbędne! Trzecie warsztaty okazały się 
sukcesem”, mówi płk lek. Dariusz Chłopek, szef Zarządu Woj-
skowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych. Oficer dodaje, że wielu uczestników warsztatów 
mogło pierwszy raz zetknąć się z nowoczesną medycyną polo-
wą i poznać najnowsze tendencje w ratownictwie pola walki. 
„Łódzkie centrum jest idealnym miejscem, by mówić o doko-
naniach medycyny taktycznej i pokazywać osiągnięcia w tej 
dziedzinie. Wyposażenie, które tu prezentujemy, powoli trafia 
do jednostek wojskowych. Trudno powiedzieć, kiedy pozyski-
wanie nowego sprzętu się zakończy, ale już teraz chcemy szko-
lić ludzi z najnowocześniejszych technik udzielania pomocy na 
odpowiednim sprzęcie”. 

DYPLOM RATOWNIKA
Większość wykładowców i personelu instruktorskiego 

WCKMed. ma doświadczenia z misji irackiej lub afgańskiej. 

Lekarz Krzysztof Ulbrych jest anestezjologiem, 
lekarzem medycyny ratunkowej i lekarzem 
specjalistą zdrowia publicznego.

K O M E N T A R Z

K R Z Y S Z T O F  U L B R Y C H
Amerykańska doktryna zakłada funkcjonowanie aż pięciu poziomów opieki medycznej. Każdy żołnierz 
z USA, bez względu na funkcję i stanowisko, jest przeszkolony z Tactical Combat Casualty Care. Zasa-
dy TC3 są ukierunkowane na trzy główne powody śmierci na polu walki – krwotok zewnętrzny, niedroż-
ność dróg oddechowych i odmę opłucnową. Jeśli wydarza się coś takiego, każdy żołnierz może ranne-
mu pomagać natychmiast, używając swojego indywidualnego pakietu medycznego. Dużą rolę w armii 
amerykańskiej odgrywają ratownicy pola walki. Jeden przeszkolony na poziomie combat life saver 
(CLS) przypada na drużynę, czyli na mniej więcej dziesięciu ludzi. Jest to żołnierz bez wykształcenia 
medycznego, mogący wykonywać dwie lub trzy procedury medyczne więcej niż jego koledzy, na przy-
kład podłączyć płyny i udrożnić drogi oddechowe lub odbarczyć odmę za pomocą igły. Kolejny jest ra-
townik medyczny o podstawowych kwalifikacjach w plutonie wsparcia. Wreszcie na poziomie kompa-
nii służą ratownicy z wyższymi kwalifikacjami, ukierunkowani na urazy. Na batalion piechoty morskiej, 
czyli tysiąc osób, przypada 44 zebranych z różnych poziomów kwalifikowanych ratowników medycz-
nych. Dodatkowo do każdego batalionu jest dołączona obsada batalionowego punktu pierwszej po-
mocy – 21 osób z kwalifikacjami medycznymi. To jeszcze nie wszystko. Do tej grupy na misję może do-
łączyć także lekarz, najlepiej specjalista medycyny ratunkowej. Prezentowany model jest z pewnością 
wzorcem u nas raczej nieosiągalnym, ale godnym uwagi. Amerykanie do tego poziomu dochodzili 
przez kolejne dziesięciolecia, dysponując nieporównywalnie większymi środkami. 
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Trwają prace nad tym, by w Polsce powstał pierwszy mobilny zespół chirurgiczny, czyli Special Operations Surgical Team. 
Ma to być grupa medyków o najwyższych kwalifikacjach. Lekarze i pielęgniarki będą wyjeżdżać na misje wraz z żołnie-

rzami wojsk specjalnych. Na potrzebę stworzenia takiej struktury wskazali Amerykanie. Wynika to z przekonania, że zabez-
pieczenie medyczne operacji specjalnych znacznie różni się od medycznego zaplecza wojsk konwencjonalnych. Przede 
wszystkim dlatego, że specjalsi działają w rejonach znacznie oddalonych od wojskowych baz i szpitali polowych. A to dla 
rannych w walce oznacza mniejsze szanse na przeżycie.

Mobilny zespół chirurgiczny tworzy zwykle kilka osób (od czterech do siedmiu). Są to wszechstronnie wyszkoleni me-
dycznie (według standardów sił specjalnych) żołnierze. W SOST-ach pracują najczęściej chirurdzy, ortopedzi traumatolodzy, 
anestezjolodzy, lekarze medycyny ratunkowej i pielęgniarki anestezjologiczne.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE OPERACJI 
SPECJALNYCH ZNACZNIE RÓŻNI SIĘ OD MEDYCZNEGO 
ZAPLECZA WOJSK KONWENCJONALNYCH.

Oprócz tego bez trudności uzyskują zgodę na praktykowanie 
w systemie ratownictwa cywilnego. Ratownicy jeżdżą więc 
w pogotowiu, dyżurują na szpitalnych oddziałach ratunkowych, 
by mieć nieustanny kontakt z medycyną, podtrzymywać i po-
głębiać swoje umiejętności. Taki układ nie jest jednak regułą 
i nijak się ma do kwalifikacji większości ratowników medycz-
nych służących w wojsku. „Często w jednostkach pracują obok 
siebie ratownicy medyczni z różnym dorobkiem – sierżant, któ-
ry uzyskał ten stopień, ponieważ służył w armii wymagany do 
tego czas, co w żaden sposób nie odzwierciedla jego umiejęt-
ności i wiedzy, oraz kapral po licznych kursach i z misyjnym 
doświadczeniem. Stopień nie odzwierciedla wartości bojowej 
żołnierza”, stwierdza płk Aszkielaniec. Dlatego też w Wojsko-
wym Centrum Kształcenia Medycznego co roku modyfikuje 
się kursy i poszerza ofertę. Trwają też prace nad zbudowaniem 
drabiny kursowej dla ratowników i lekarzy. 

Pierwszy poziom stanowi pomoc przedmedyczna. Takie 
szkolenie wszyscy żołnierze obligatoryjnie przechodzą w jed-
nostkach wojskowych. Poziom drugi to kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (KPP). Na tego rodzaju szkolenia do Łodzi 
coraz częściej przyjeżdżają żołnierze o specjalnościach kierow-
ca-ratownik lub kancelista-ratownik. „Medycyna wojskowa 
rządzi się swoimi prawami, ma odmienne procedury. Ratownik 
medyczny zaraz po przyjściu z cywila do jednostki powinien 
być przez przełożonego kierowany do centrum na szkolenia 
i kursy typowo wojskowe. Jeśli bowiem nie pojedzie na misję, 
to jest to dla niego jedyna szansa zdobycia umiejętności z ra-
townictwa taktycznego”, zauważa płk Aszkielaniec i dodaje: 
„Tymczasem siedzi on w jednostce, a jego praca polega na tym, 

że jeździ karetką na strzelania, zabezpiecza ćwiczenia. Rzadko 
prowadzi szkolenia żołnierzy, bo sam jest niedoszkolony. Jeże-
li nie był na misji, nie podjął pracy dodatkowej w pogotowiu ra-
tunkowym czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to po 
trzech latach z fachowca pozostaje jedynie dyplom”.

WCKMed. dla swoich kursantów ma nowoczesną bazę szko-
lenia praktycznego w ratownictwie i ewakuacji. Jest ośrodkiem 
symulacji pola walki z pojazdami bojowymi, śmigłowcem i ro-
somakiem typu WEM. Wkrótce do Łodzi dotrze też wycofany 
z Afganistanu kontener wyposażony w salę intensywnej terapii. 

Łódzkie centrum nie realizuje swej misji szkoleniowej sa-
motnie. Jesienią 2014 roku podpisano porozumienie o współ-
pracy WCKMed. z Wojskowym Instytutem Medycznym, 
a głównie z działającym w nim Wojskowym Zakładem Medy-
cyny Pola Walki. Dla komendanta WCKMed. to cenny partner: 
„Jesteśmy dla WIM-u poligonem i zapleczem wojskowym. 
Współpraca zaczyna już owocować, lekarze instytutu prowadzą 
na warsztatach wykłady, my współdziałamy z nimi w projek-
tach badawczych. Podział kompetencji jest jeszcze dyskutowa-
ny. Z pewnością jednak w Łodzi będą się odbywać szkolenia 
wojskowe, medyczno-techniczne, a w stołecznym instytucie 
– część kliniczna”. 

WCKMed. jest jednostką podporządkowaną Ministerstwu 
Obrony Narodowej i zamkniętą dla cywilów, a WIM nie ma ta-
kich ograniczeń. „Chcielibyśmy, żeby medycy wojskowi i cy-
wilni mieli taką samą wiedzę. Powstał więc projekt „Askle-
pios”, w którego ramach będziemy integrować system cywilny 
z wojskowym. Pierwsze kursy wzbudziły bardzo duże zaintere-
sowanie obu stron”, dodaje ppłk Robert Brzozowski. 
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Pół wieku na służbie
Pełnią tu służbę specjaliści od stawiania min, ale też ich 
wykrywania i unieszkodliwiania, od wysadzania desantu 

i organizowania morskiego transportu, od budowy 
pływających pomostów i namierzania samolotów 

zagrażających kluczowym portom. 

armia MARYNARKA WOJENNA| |

Zwykle działa głęboko pod wodą. Teraz jednak mamy 
okazję obejrzeć ją w pełnej krasie. Krąży po basenie 
Portu Wojennego w Świnoujściu, a ponad głowami ze-
branych na nabrzeżu widzów niesie się głos spikera 

rozprawiającego o jej zaletach.
Oto Gavia. W 8 Flotylli Obrony Wybrzeża jest od niedawna, 

ale już teraz wielu marynarzy nie potrafi sobie wyobrazić pracy 
bez niej. Gavia to pojazd podwodny wykorzystywany do po-
szukiwania spoczywających w morzu min i niewybuchów. Ma 
zaledwie 2 m z kawałkiem długości i średnicę 40 cm. „Jest 
zbudowana z kilku modułów”, tłumaczy kpt. mar. Adam  
Pociecha, dowódca Grupy Nurków Minerów z 12 Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców. „W przedniej części ma sonar o zasięgu 
50 m. Dzięki niemu może omijać przeszkody. Dalej znajdują 
się moduły z akumulatorami i balastem, stacja hydroakustyczna 
i różnego rodzaju czujniki oraz napęd”, wylicza. Pojazd poru-
sza się po zaprogramowanej trasie, rejestrując spoczywające na 
dnie przedmioty. Potem nurkowie-minerzy weryfikują wskaza-
nia. Jeśli znalezisko okaże się niebezpieczne – jest detonowane. 
Gavia może zejść nawet na głębokość 200 m. 

O jej zaletach po raz pierwszy przekonała się załoga niszczy-
ciela min ORP „Mewa”, która zabrała pojazd na ubiegłoroczne 
manewry „Northern Coasts ’14”. Gavia łącznie spędziła pod 
wodą 40 godz., przeszukała obszar 10 km2 i zanotowała 
30 kontaktów minopodobnych. Innymi słowy: namierzyła tyle 

właśnie obiektów, które z dużym prawdopodobieństwem są 
minami. „Gdybyśmy opierali się na wskazaniach stacji podki-
lowej, wskazań byłoby pewnie dwa razy tyle”, podkreślał kmdr 
ppor. Michał Dziugan, dowódca ORP „Mewa”.

8 Flotylla ma do dyspozycji dwa tego typu pojazdy. Pierwszy 
należy do 13 Dywizjonu Trałowców, drugi – do 12 Wolińskie-
go Dywizjonu Trałowców i właśnie przesuwa się przed naszy-
mi oczami. A to dopiero początek pokazu. Kolejne jego se-
kwencje mają nam przypomnieć, czym zajmuje się flotylla, 

Ten rok jest dla nich wyjątkowy. 
8 Flotylla Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu, której historię 
współtworzą, świętuje właśnie 
50. rocznicę powstania.
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ma niszczycielami min typu Flaming oraz pięcioma trałowca-
mi typu Mamry i Gopło oraz grupą nurków-minerów. To wła-
śnie okręt należący do 13 Dywizjonu – ORP „Mewa” – był 
pierwszą polską jednostką, nad którą załopotała flaga NATO. 
Jesienią 2002 roku niszczyciel min dołączył do Stałego Zespo-
łu Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMCMG1). 

„Tak, czuliśmy wówczas tremę. Gdzieś tam z tyłu głowy 
kołatała się myśl, że trochę nam jednak do tego NATO braku-
je. Ale pierwsze miesiące pokazały, że absolutnie nie mamy 
się czego wstydzić”, wspominał kmdr ppor. Arkadiusz  
Kurdybelski, dziś szef sztabu 13 Dywizjonu, a wówczas do-
wódca działu okrętowego na ORP „Mewa”. Od tego czasu 
polskie niszczyciele min w misjach zespołu biorą udział re-
gularnie. W tej chwili w SNMCMG1 ponownie służy 
ORP „Mewa”. Za sobą ma między innymi operację „Benefi-
cial Cooperation”, która polegała na poszukiwaniu starych 
min i niewybuchów w kanale La Manche, oraz duże natow-
skie ćwiczenia „Joint Warrior”.

DESANT Z MORZA
Taka operacja wymaga idealnej wręcz współpracy wielu 

osób, ale też odrobiny szczęścia, bo przecież na pogodę nikt 
wpływu nie ma. A jeśli fala jest zbyt wysoka, przedsięwzięcie 
może spalić na panewce. W basenie portowym oczywiście jest 
łatwiej, ale pamiętajmy, że to tylko pokaz. 

Tak więc widzimy, jak potężna furta na dziobie okrętu trans-
portowo-minowego ORP „Gniezno” powoli obniża się do po-
ziomu wody. Kiedy się z nim zrównuje, do jednostki podpływa 
platforma wprawiana w ruch przez kutry holownicze. Chwilę 
później wprost na nią zjeżdża po rampie wojskowy jelcz. Prom 
odłącza się od okrętu, przez kilka minut krąży po basenie por-
towym, po czym operacja zostaje powtórzona, tyle że tym ra-
zem jelcz wraca na pokład ORP „Gniezno”.

Okręty transportowo-minowe typu Lublin (do nich właśnie 
należy ORP „Gniezno”) śmiało można zaliczyć do najbar-
dziej wszechstronnych jednostek marynarki wojennej. Świno-
ujska flotylla ma pięć takich okrętów. Wchodzą w skład 2 Dy-
wizjonu OTrM. Każdy z nich może stawiać miny, ale też 
niszczyć je za pomocą wystrzeliwanych z pokładu ładunków 
wydłużonych. W ten sposób marynarze torują drogę desanto-
wi. „Pokład okrętu transportowo-minowego pomieści dzie-
więć czołgów lub 17 wojskowych ciężarówek”, wyjaśnia 
kmdr ppor. Kwiatkowski. Do tego należy dodać 135 żołnie-
rzy. Dzięki specyficznej konstrukcji jednostki transportowo-
-minowe mogą poruszać się po bardzo płytkich wodach.  

Cumują tam, gdzie głębokość sięga zaledwie 1,5 m i wy-
sadzają desant. W takich warunkach żołnierze i wozy 
bojowe są w stanie dotrzeć do brzegu bez jakiejkol-
wiek pomocy. Choć oczywiście wyładunek może się 
odbyć z wykorzystaniem pływającego parku pontono-
wego. Trochę tak, jak w świnoujskim porcie. Podob-
ne zadania, choć oczywiście w dużo mniejszej skali, 
mogą wykonywać również wchodzące w skład 2 Dy-
wizjonu kutry transportowe. Pokład każdego z nich 
został przystosowany do przewozu 50 żołnierzy oraz 
wozu bojowego.

Oczywiście oprócz wysadzania desantu, kutry 
transportowe i okręty transportowo-minowe pełnią 

która właśnie świętuje pół wieku istnienia. A także uświadomić 
nam, jak szeroki jest zakres jej obowiązków i możliwości.

SPECJALIŚCI OD MIN
8 Flotylla Obrony Wybrzeża to jeden z filarów polskiej ma-

rynarki wojennej. „Kiedyś podział kompetencji pomiędzy po-
szczególnymi flotyllami wiązał się przede wszystkim z przypo-
rządkowaniem do danego terytorium. Dziś to podział zadanio-
wy”, wyjaśnia kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski, rzecznik 
8 FOW. Tak więc 3 Flotylla Okrętów z bazą w Gdyni stanowi 
siłę uderzeniową. Zostały w niej zgrupowane między innymi 
fregaty i okręty podwodne. Flotylla stacjonująca w Świnouj-
ściu w założeniu powinna z nią ściśle współpracować i ją uzu-
pełniać. A siły przeciwminowe są w tej układance elementem 
kluczowym.

W skład 8 Flotylli wchodzą dwa dywizjony trałowców. Do 
ich zadań należy poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie, ale 
też stawianie min oraz zagród minowych. 12 Woliński Dywi-
zjon Trałowców na co dzień stacjonuje w Świnoujściu. Dyspo-
nuje 12 trałowcami typu Gardno, ma też jednostki pomocnicze 
i grupę nurków-minerów. Okręty wiele razy brały udział w ćwi-
czeniach na szczeblu flotylli, marynarki i manewrach między-
narodowych. Prowadziły dyżury bojowe, graniczne, brały 
udział w akcjach ratowniczych na Bałtyku.

13 Dywizjon Trałowców kilkakrotnie zmieniał swoje przy-
porządkowanie. W swojej historii należał już do flotyll stacjo-
nujących w Helu i Gdyni. Dziś to właśnie Gdynia jest dla jego 
okrętów portem macierzystym. Jego żołnierze dysponują trze-
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armia MARYNARKA WOJENNA| |

Świnoujście to dziś jedna z dwóch baz pol-
skiej marynarki wojennej. Początki do ła-

twych nie należały. Po zakończeniu II wojny 
światowej powstał tam najpierw Zachodni, 
a potem Szczeciński Obszar Nadmorski. Kiero-
wał nim kmdr Włodzimierz Steyer. Kilka lat póź-
niej, już jako dowódca marynarki wojennej 
w stopniu kontradmirała, opracował koncepcję, 
zgodnie z którą główne siły floty wojennej miały 
być skoncentrowane w Gdyni. Powód? Zaopatry-
wanie i remonty okrętów w odległym Świnouj-
ściu byłyby kłopotliwe ze względu na logistykę. 
Założenie to szybko jednak zweryfikowano. Pod 
koniec 1950 roku w Świnoujściu powstała Baza 
Marynarki Wojennej. Jej główne siły były skupio-
ne we flotylli, a potem 2 Brygadzie Okrętów De-
santowych, w której skład wchodziło ponad 
40 jednostek. Do tego w połowie lat pięćdziesią-
tych doszedł jeszcze przerzucony z Helu 14 Dy-
wizjon Kutrów Trałowych. 

W kolejnych latach znaczenie bazy rosło. 
29 kwietnia 1965 roku została ona przekształ-
cona w 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża. Miała strzec 
polskich wód terytorialnych od zachodniej gra-
nicy do Jarosławca. Dalej zaczynał się obszar, 
za który odpowiadała 9 Flotylla z Helu. Maryna-
rze ze Świnoujścia byli przygotowywani do 
udziału w ewentualnym desancie morskim na 
państwa Europy Zachodniej. 
W szczytowym okresie w skład 8 Flotylli 
wchodziło prawie 80 jednostek pływających 
różnych klas oraz pododdziały brzegowe. La-
ta sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte to czas intensywnych ćwiczeń 
z udziałem sił morskich ZSRR i Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. Wystarczy wspo-
mnieć manewry pod kryptonimami „Brater-
stwo broni”, „Październik” czy „Fala”. Koniec 
PRL-u oznaczał również wielkie zmiany dla 
świnoujskiej flotylli. Wiele okrętów wycofano, 

przy nabrzeżu pojawiły się nowe jednostki, 
jak choćby okręt wsparcia logistycznego 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. O sile 
flotylli zaczęły decydować 2 Dywizjon Okrętów 
Transportowo-Minowych, 12 Woliński Dywi-
zjon Trałowców czy 13 Dywizjon Trałowców, 
który włączono do niej w 2006 roku, po zli-
kwidowaniu 9 Flotylli z Helu.
W latach 2004–2010 świnoujski port prze-
szedł gruntowną modernizację. W ten sposób 
stał się bazą NATO. Dziś Świnoujście to jedna 
z dwóch baz polskiej marynarki wojennej. 
8 Flotylla dysponuje ponad 50 okrętami i jed-
nostkami pomocniczymi. Do tego dochodzą 
jednostki brzegowe: saperów, pododdział che-
miczny, dywizjon przeciwlotniczy. Łącznie we 
flotylli służy i pracuje prawie 2 tys. osób. 

Długa droga flotylli

też inne funkcje. Bardziej prozaiczne, za to nieodzowne nie tyl-
ko dla funkcjonowania sił morskich, ale też armii w ogóle. 
O zaletach OTrM-ów mogli się niedawno przekonać choćby 
polscy i niemieccy żołnierze podlegający Wielonarodowemu 
Korpusowi Północno-Wschodniemu w Szczecinie. W 2013 ro-
ku na pokładach OORP „Poznań” i „Lublin” popłynął do Esto-
nii sprzęt, z którego korzystali później podczas międzynarodo-
wych ćwiczeń „Saber Strike”.

Skład dywizjonu uzupełnia okręt, o którym w ostatnich la-
tach było najgłośniej – jednostka wsparcia logistycznego i do-
wodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Najmłod-
szy polski okręt, wcielony do służby w drugiej połowie 2001 
roku, brał udział w drugiej wojnie przeciwko Irakowi, dwukrot-
nie też był jednostką flagową SNMCMG1.

MARYNARZE NA STAŁYM LĄDZIE
8 Flotylla to nie tylko okręty. Wróćmy na chwilę do portu, 

gdzie trwa rocznicowy pokaz. Operację przeładunku wojsko-
wego jelcza z pokładu okrętu na pływającą platformę zabez-
pieczają specjaliści z 8 Kołobrzeskiego Pułku Saperów. Praw-
dziwą próbę ich umiejętności będzie można jednak zobaczyć 
dopiero następnego dnia. Wówczas to między portem a cen-
trum Świnoujścia po raz pierwszy w historii zostanie przerzu-
cony most, który stworzyli. „Standardowy park pontonowy 
ma długość 100 m. Ten liczy sobie 120 m”, podkreśla 
kmdr por. Wojciech Chrzanowski, dowódca batalionu. Budo-
wa mostu w centrum miasta była nie lada przedsięwzięciem. 
„Sam transport bloków, z których jest złożony, zajął nam trzy 
dni”, zaznacza kmdr por. Chrzanowski. 

Główne zadanie batalionu to wsparcie inżynieryjne sił flotyl-
li. Każdego roku saperzy, często we współpracy z nurkami-mi-
nerami, uczestniczą także w kilkudziesięciu akcjach związa-
nych z unieszkodliwianiem niewybuchów i niewypałów z cza-

sów II wojny światowej. W skład batalionu wchodzi również 
pododdział chemiczny, który między innymi likwiduje skaże-
nia na okrętach.

Na stałym lądzie 8 Flotyllę reprezentują jeszcze 8 Dywizjon 
Przeciwlotniczy, którego zadaniem jest osłona bazy morskiej 
w Świnoujściu i punktu bazowania w Kołobrzegu, Komenda 
Portu Wojennego oraz Klub 8 FOW.

CZEKAJĄC NA OKRĘTY
Ostatnie miesiące były dla świnoujskiej flotylli czasem prze-

łomu. Jak podkreśla jej dowódca, kadm. Jarosław Zygmunt, re-
forma systemu dowodzenia polską armią postawiła ją w zupeł-
nie nowej rzeczywistości. Same zadania 8 FOW się jednak nie 
zmieniły, a kolejne miesiące będą dla marynarzy bardzo praco-
wite. „W najbliższym czasie wydzielone siły okrętowe wezmą 
udział w międzynarodowych ćwiczeniach »Baltops ’15«. Bę-
dzie to kolejny sprawdzian wyszkolenia naszych załóg”, pod-
kreśla kadm. Zygmunt. „Drugie półrocze również upłynie nam 
pod znakiem ćwiczeń, zgrupowań poligonowych jednostek 
brzegowych i treningów. Wspomnę tylko o przedsięwzięciach 
takich, jak »Dragon« czy »Northern Coasts«”, wylicza dowód-
ca 8 FOW i dodaje, że niezależnie od wszystkiego, flotylla 
przygotowuje się już do przyjęcia nowego okrętu. Powinno to 
nastąpić już niebawem.

„W sierpniu ma zostać zwodowany pierwszy z serii trzech 
niszczycieli min typu Kormoran. Bardzo 
prawdopodobne, że w składzie 8 Flotylli 
znajdą się też okręty patrolowe w wer-
sji zwalczania min typu Czapla”, za-
powiada kadm. Marian Ambro-
ziak, inspektor marynarki wojen-
nej w Dowództwie Generalnym 
RSZ.                       n
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Data i miejsce urodzenia:  
8 marca 1978 roku,  
Nowe Miasto Lubawskie. 

Moje największe osiągnięcia: 
współpraca ze świetnymi ludźmi, 
żołnierzami, z którymi zarówno  
w służbie, jak i sporcie działamy na 
najwyższym poziomie. Sukcesem 
jest dla mnie zdobycie drugiego 
miejsca drużynowo na  
I Mistrzostwach Wojska Polskiego 
w Walce w Bliskim Kontakcie, 
napisanie podręcznika do 
szkolenia żołnierzy wyjeżdżających 
do Afganistanu oraz praca nad 
komputerowym symulatorem 
strzelań Zawiszak 15 w mojej 
kompanii.

Książka życia: „Grom. Siła i Honor”  
z autografem ś.p. gen. Sławomira Petelickiego. 

Co robię po służbie: staram się aktywnie 
spędzać czas, prowadzę treningi  
i sam trenuję MMA i krav magę. 

Tradycje wojskowe: pradziadek służył  
w wojsku. 

Zostałem żołnierzem 
bo: marzyłem o tym od 
dziecka. Wojsko to 
moja pasja.

Najlepsza broń:  
nóż Benchmade. 

Niezapomniany film:  
„Kick-ass” w reżyserii Matthew 
Vaughna. 

Stanowisko: dowódca kompanii wsparcia  
2 Batalionu Zmechanizowanego.

Jednostka wojskowa: 15 Giżycka Brygada 
Zmechanizowana.

KPT. TOMASZ DEMBIŃSKI 
W wojsku służy od: 1998 roku. 
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T E C Z K A  A K T  P E R S O N A L N Y C H| |armia

Gdybym nie 
został 
żołnierzem, 
byłbym 
reżyserem  
kina  
akcji. 

Gdybym mógł zmienić coś w wojsku: 
chciałbym, aby szkolenia z walki wręcz były 
na poziomie Combatives w armii 
amerykańskiej. Chodzi o to, aby każdy 
żołnierz potrafił walczyć i miał możliwość 
sprawdzenia się w bezpiecznych formach 
rywalizacji. 

Misje i ćwiczenia: brałem udział w X zmianie 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie. W Polsce uczestniczyłem 
w wielu ćwiczeniach. Najbardziej pamiętam te 
przed wyjazdem pod Hindukusz. Miałem 
wówczas możliwość współpracować 
z Amerykanami w ramach przygotowywania 
do misji. 

W umundurowaniu polskiego żołnierza 
podoba mi się: funkcjonalność. Jest 
praktyczny i wygodny. 

Przełomowe wydarzenie w życiu:  
narodziny córki Ady, które zmieniły wszystko. 

Edukacja wojskowa: Wyższa Szkoła Oficerska 
Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.
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W samolocie pasażerskim wybucha 
panika. Trzech uzbrojonych mężczyzn 
chce uprowadzić liniowiec. Na ratunek 

zakładnikom podrywa się para 
dyżurna F-16... 

ĆWICZENIA „RENEGADE-KAPER”| |

ALARM 
NA POKŁADZIE

M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K
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rganizatorem ćwiczeń „Renegade-
-Kaper” było Dowództwo Opera-
cyjne RSZ. „Sprawdzaliśmy pro-
cedury współdziałania oraz prze-
ciwdziałania zagrożeniom 
terrorystycznym z morza i powie-
trza. Ćwiczenia odbywały się 
w polskiej przestrzeni powietrznej 
i na morzu”, mówi ppłk Piotr  
Walatek, rzecznik DORSZ. Wzię-
ło w nich udział blisko tysiąc woj-
skowych oraz przedstawiciele róż-

nego rodzaju instytucji cywilnych. Z armią 
współpracowali między innymi: Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa, Policja, Straż Graniczna, 
PLL LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 
ABW i urząd morski. 

Manewry zaczęły się od alarmowego pode-
rwania pary dyżurnej F-16. Myśliwce ruszyły 
do akcji na sygnał o porwanym samolocie pasa-
żerskim. Na pokładzie liniowca lecącego z Nie-
miec do Polski wybuchła panika. Trzech uzbro-
jonych mężczyzn sterroryzowało załogę i pasa-

żerów samolotu. Bardzo szybko „jastrzębie” 
przechwyciły uprowadzony samolot, a następnie 
zmusiły go do lądowania na wskazanym lotni-
sku interwencyjnym. 

Podczas ćwiczeń „Renegade-Kaper” wojskowe 
statki powietrzne podrywały się jeszcze kilka-
krotnie. Myśliwce musiały przechwycić niemiec-
ki samolot pasażerski z VIP-em na pokładzie (ze 
względu na sytuację awaryjną). Doszło wówczas 
do przekazania odpowiedzialności za statek po-
wietrzny między NATO a Polską. Do akcji wy-
startowała także para Mi-24. Śmigłowce interwe-
niowały, gdy został złamany zakaz ruchu lotni-
czego nad stolicą.

Ćwiczenia antyterrorystyczne zaplanowano 
w taki sposób, by rozgrywane zdarzenia były jak 
najbardziej prawdopodobne. Organizatorzy  
„Renegade-Kaper” przećwiczyli także działanie 
na wypadek ataków terrorystycznych na morzu 
(odbicie platformy wiertniczej). Oprócz tego 
w wybranych regionach kraju odbył się trening 
powszechnego alarmowania i ostrzegania ludno-
ści o zagrożeniach z powietrza.

O
 n

|kadr ĆWICZENIA „RENEGADE-KAPER”|

Na pokładzie cywilnego samolotu lecącego z Niemiec do Polski są terroryści. Przestępcy mają broń i próbują uprowadzić maszynę.
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kadr

W ANTYTERRORYSTYCZNE ĆWICZENIA „RENEGADE-KAPER” BYŁO 
ZAANGAŻOWANYCH BLISKO TYSIĄC WOJSKOWYCH, PRZEDSTAWICIELI RÓŻNEGO 
RODZAJU SŁUŻB MUNDUROWYCH I INSTYTUCJI NIEMILITARNYCH

Myśliwce lecą bardzo blisko 
porwanego samolotu 

i zmuszają go do lądowania na 
stołecznym lotnisku. 
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Na lotnisku robot należący do Straży Granicznej wiezie terrorystom telefon.

Podjęte negocjacje doprowadziły do uwolnienia zakładników oraz poddania się terrorystów. 
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Z  p ł k .  P i o t r e m  G ą s t a ł e m ,

dowódcą jednostki, o 25-letniej historii GROM-u, o najtrudniejszych 
operacjach i legendach związanych ze służbą rozmawiają 

Ewa Korsak i Magdalena Kowalska-Sendek.

EFEKTY 
SPECJALNE

Dowodzi Pan najlepiej wyszkolonymi ludźmi 
w kraju. To przywilej czy obowiązek?

Nie lubię takich określeń. Nie chcę używać 
słów „najlepszy” i „elitarny”. Żeby pozycjono-
wać jednostki, trzeba byłoby je porównywać. 

A przecież w Polsce nie ma drugiej jednostki, która miałaby 
takie same zadania jak GROM. Moi ludzie są po prostu do-
brze wyszkoleni i co najważniejsze – skuteczni. Ale odpowia-
dając na pytanie… to jednocześnie przywilej i obowiązek.

Służy Pan w GROM-ie niemal od samego początku jego 
istnienia.

Trafiłem do GROM-u jesienią 1991 roku, czyli z chwilą, 
gdy w jednostce stworzono już struktury organizacyjne, ope-
ratorzy dostali pierwszą broń i rozpoczął się trening prowa-
dzony przez amerykańskich instruktorów. Miałem 23 lata i za 
sobą dwuletnią służbę zasadniczą. Wydawało mi się, że to do-
świadczenie skutecznie odstraszy mnie od wojska. 

A jednak po roku przerwy wrócił Pan do armii i poznał 
płk. Petelickiego.

Przez lata trenowałem karate u Leszka Drewniaka, który 
ze Sławomirem Petelickim tworzył GROM. To on mówił mi 

o tym projekcie, a Majka, koleżanka z treningów, która była 
już po pierwszym szkoleniu w Stanach Zjednoczonych, 
swoimi opowieściami o zjazdach na linach ze śmigłowców 
dodatkowo rozbudziła moją wyobraźnię. Można powie-
dzieć, że wszedłem w tę ideę w ciemno. Zaczęło się wów-
czas dziać. Ale najważniejsze było spotkanie na rozmowie 
kwalifikacyjnej z Petelickim. Mówił o pomyśle powołania 
całkowicie nowej jednostki w Wojsku Polskim. 

Zachłysnął się Pan ideą Petelickiego?
To był wizjoner. Człowiek, który zarażał pasją. Opowia-

dał, że jednostka będzie miała zupełnie inne zadania, że bę-
dzie dysponować najnowocześniejszym uzbrojeniem i wy-
posażeniem. Obiecywał szkolenie na najwyższym pozio-
mie, z najlepszymi jednostkami specjalnymi na świecie. 
I słowa dotrzymał.

Polacy dowiedzieli się o istnieniu GROM-u dopiero czte-
ry lata po powstaniu jednostki – w 1994 roku, z lakonicz-
nej informacji podanej w „Teleexpressie”. Była to krótka 
relacja z wylotu żołnierzy na misję na Haiti. Dlaczego 
utrzymanie istnienia jednostki w tajemnicy było tak 
ważne?

armia WOJSKA SPECJALNE| |
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Nie bez powodu. Wpłynęły na to między inny-
mi doświadczenia z operacji „Most”, polegającej 
na przerzucie rosyjskich Żydów z Moskwy, 
przez Warszawę, do Izraela. Jej pokłosiem były 
ataki na polskich obywateli w Bejrucie. Petelicki 
jeździł na Bliski Wschód, by ocenić tam poziom 
bezpieczeństwa. Gdy wrócił, miał już gotowy 
pomysł na jednostkę. Ale żeby ją stworzyć i wy-
szkolić żołnierzy, trzeba było zachować jak naj-
dalej idące bezpieczeństwo operacyjne.

W czerwcu 1992 roku GROM osiągnął goto-
wość bojową. Do jakich zadań byliście przy-
gotowani?

Jednostka powstała w strukturach Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i była gotowa do za-
dań wewnątrz kraju. Na początku wykonaliśmy 
kilka operacji wspierających wywiad i policję. 
Uczestniczyliśmy w zatrzymaniach kilku groź-
nych przestępców. Byliśmy także zaangażowani 
w „noc teczek”, podczas której ochranialiśmy 
funkcjonariuszy UOP-u. 

Potem przyszedł rozkaz wyjazdu na Haiti.
O tym marzył chyba każdy w jednostce. To 

miał być sprawdzian naszego wyszkolenia. 
Oczywiście na Haiti nie było wojny. Pojechali-
śmy tam, by przywrócić porządek, demokrację 
i stabilność po obaleniu dyktatorskich rządów. 
Do naszych zadań należała wówczas ochrona 
VIP-ów i głównego dowódcy misji. Niedawno 
poznałem kulisy decyzji o naszym wyjeździe. 
Brak wystarczającej liczby własnych operatorów 
sił specjalnych skłonił amerykańskie Dowódz-
two Operacji Specjalnych, by poprosić o użycie 
GROM-u. Odbyło się to po sugestii naszego 
przyjaciela z sił specjalnych USA, aby „wziąć 
Polaków, których szkoliliśmy”. Minister Andrzej 
Milczanowski na posiedzeniu Rady Ministrów 
zadeklarował, że jest w stanie wysłać do operacji 
profesjonalny oddział w ciągu sześciu godzin. 

Służyliście na Bałkanach, w Zatoce Perskiej, 
w Iraku i w końcu w Afganistanie. Czy te mi-

sje można porównywać?
Każda była inna. Przyszło 

nam służyć i walczyć w różnych 
częściach świata. Sam spędzi-
łem kilka miesięcy na Haiti, po-
nad rok w Chorwacji, pół roku 
w Kosowie i Iraku. Na pewno 
można te misje oceniać i warto-
ściować. Dziś, z perspektywy 
czasu i zadań, które wykonują 
moi żołnierze, widzę, że Bałka-
ny były zaledwie przedsionkiem 
do prawdziwej wojny, takiej jak 
w Iraku. Nie znaczy to jednak, 
że wcześniejsze misje były 
mniej ważne. Na przykład w Ju-

gosławii aresztowaliśmy poszukiwanego tajnym 
listem gończym zbrodniarza wojennego Slavka 
Dokmanovicia. Daliśmy wówczas innym jed-
nostkom specjalnym przykład, że takie zadania 
można wykonywać. Wkrótce potem w Bośni 
miały miejsce kolejne tego typu operacje.

Jest 11 września 2001 roku. Czy słuchając 
wieści zza oceanu, przypuszczał Pan, że zosta-
niecie wysłani na kolejną misję?

Jednostka została postawiona w stan gotowo-
ści. Czuliśmy, że prędzej czy później możemy 
zostać skierowani do walki. Proszę źle mnie nie 
zrozumieć, my nie czekamy, aż wybuchnie woj-
na. Nie chcemy, by ginęli niewinni ludzie. Ale 
sytuacje konfliktowe to czas, w którym możemy 
działać. Dla nas, żołnierzy, to moment, w któ-
rym egzaminujemy swoje umiejętności, swój po-
ziom wyszkolenia. W jednostkę inwestowano 
przez lata niemałe pieniądze i nadszedł moment, 
by rzucić karty na stół i powiedzieć „spraw-
dzam”! Moim zdaniem to „sprawdzam” nie wy-
szło nam najgorzej.

Sprawdzano was także rok później, w Zatoce 
Perskiej.

Przechwytywaliśmy i kontrolowaliśmy statki, 
które próbowały złamać embargo na wywóz ro-
py naftowej z Iraku. To były skomplikowane 
operacje, które prowadziliśmy z amerykańskimi 
sealsami. Często pyta się mnie, dlaczego Ame-
rykanie wybrali wówczas GROM. Myślę, że 
przyczyniły się do tego wspólne szkolenia. 
Oprócz tego byliśmy anonimowi dla świata, ale 
nie dla środowiska sił specjalnych. Choć na po-
czątku komandosi SEALs byli wobec nas nieuf-
ni, szybko się to zmieniło.

Wasza anonimowość skończyła się wraz z ope-
racją w Iraku. 

Gdy w Iraku wybuchła wojna, GROM wszedł 
do nowej operacji. Planowaliśmy i wykonywali-
śmy z Amerykanami uderzenie na instalacje 
naftowe, platformy wiertnicze w porcie Umm 
Kasr. Zajęcie platform przeładowujących ropę 
naftową nie dość, że przeszkodziło w zalaniu 
ropą zatoki, to jeszcze otworzyło drogę siłom 
koalicji do portu.

Operacja w Umm Kasr przyniosła rozgłos. 
Świat obiegły zdjęcia operatorów GROM-u. 
Czy jednostka wtedy tego potrzebowała? 

Zdania na ten temat są podzielone. Myślę, że 
dobrze się stało. Ludzie dowiedzieli się o na-
szym udziale w tej operacji. O naszym zaanga-
żowaniu wypowiadał się wówczas ówczesny se-
kretarz obrony USA Donald Rumsfeld. A to, że 
mówili o nas dobrze, tylko nam pomogło. Jed-
nostka wielokrotnie była w trudnej sytuacji. Nie-
raz mówiło się o tym, że GROM trzeba rozwią-

P Ł K  P I O T R 
G Ą S T A Ł 

Od 2011 roku dowodzi Jednostką Wojsko-
wą GROM, w której służy niemal od począt-

ku jej istnienia. Ukończył politologię na Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz studia podyplomo-
we w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. 
W 2008 roku obronił pracę naukową w Naval 
Postgraduate School w Monterey. Uczestnik 
misji na Haiti, w Chorwacji, Kosowie i Iraku.
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zać, przenieść do Żandarmerii Wojskowej albo znacząco 
zmniejszyć jego strukturę. Tą operacją pokazaliśmy, że pie-
niądze włożone w nasze szkolenie i sprzęt nie zostały zmar-
nowane. Oprócz tego, dzięki naszemu zaangażowaniu w tę 
konkretną operację, Amerykanie zaproponowali później 
utworzenie w Iraku strefy pod polskim dowództwem. 

Kiedy jedni żołnierze GROM-u walczyli z rebeliantami 
w Iraku, inni szykowali się już na kolejną misję. Opera-
torzy ruszyli pod Hindukusz, by ochraniać siły koalicji.

Niestety, zadania, które początkowo musieliśmy wyko-
nywać w Afganistanie, nie do końca odpowiadały profilo-
wi naszej jednostki. Mieliśmy ochraniać polskich żołnie-
rzy w bazie Bagram. To trochę odwrócenie roli, bo prze-
cież to operatorzy powinni być myśliwymi, którzy 
w górach szukają talibów, likwidują zagrożenie. Po dwóch 
latach nasze siły zostały zmienione przez żołnierzy 1 Puł-
ku Specjalnego Komandosów, którzy również męczyli się, 
wykonując nie swoje zadania. Do Afganistanu wróciliśmy 
w 2007 roku. Byliśmy wówczas odpowiedzialni za dwa 
dystrykty w prowincji Kandahar. Tam szkoliliśmy afgań-
skie siły policyjne i gwarantowaliśmy spokój, likwidując 
ruch talibski. Gdy w 2009 roku zapadła decyzja o konsoli-
dacji wszystkich sił w Afganistanie, przenieśliśmy nasz 
Task Force 49 do Ghazni. Zachowaliśmy jednak uprawnie-
nia, by działać w całym kraju. 

Jakie operacje przeprowadzaliście?
Najwyższego ryzyka. Uratowaliśmy życie ponad dwu-

dziestu osobom. Z rąk terrorystów uwalnialiśmy między in-
nymi Afgańczyków, którzy współpracowali z siłami koalicji. 
To bardzo trudne misje. Sytuacje, w których zawsze życie 
zakładnika jest wartością wyższą niż własne bezpieczeń-
stwo. Liczy się szybkość, agresja w działaniu i zaskoczenie. 
Większość zadań wykonywaliśmy na korzyść polskiego 
zgrupowania bojowego. Wielokrotnie nasi specjaliści oraz 
snajperzy wspierali działania White Eagle. Każda operacja, 
nasza czy Task Force 50 z Jednostki Wojskowej Komando-
sów, mająca na celu rozbicie lokalnych siatek talibów lub 
zniszczenie składów broni i materiałów wybuchowych, 
przyczyniała się do zmniejszenia zagrożenia dla naszych 
przyjaciół z sił konwencjonalnych.

W jednej z takich operacji zginął mjr Krzysztof  
Woźniak. 

Nie jesteśmy nieśmiertelni. Śmierć Krzyśka była dla nas 
bolesną stratą. Każda operacja niesie za sobą ryzyko. Ryzy-
ko, na które jesteśmy gotowi.

Misja w Afganistanie dobiegła końca. Jaki jest dzisiejszy 
GROM?

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczyna-
liśmy od kilkudziesięciu żołnierzy. Dziś w jednostce służy 
kilkaset osób. Są podzielone na trzy zespoły bojowe: 
w Warszawie, Gdańsku i zespół wsparcia bojowego, oraz 
zespoły łączności i zabezpieczenia logistycznego. Zbudo-
waliśmy wiele komórek, które dały nam nowe zdolności 
operacyjne. To w GROM-ie stworzono w latach dziewięć-
dziesiątych klucz śmigłowcowy, którego piloci wykonywa-
li loty z użyciem noktowizji i działali na korzyść zespołów 

bojowych. To GROM wprowadził bezzałogowe środki roz-
poznawcze do wykorzystania operacyjnego. Sprawiliśmy, 
że mamy możliwości prowadzenia morskich operacji prze-
ciwterrorystycznych. Nasze łodzie specjalne pozwalają 
przerzucić operatorów w dowolne miejsce na Bałtyku. 
Wzorce organizacyjne i sprzęt, którym się posługujemy, 
zostały przyjęte przez inne jednostki wojsk specjalnych. To 
dla nas powód do dumy.

Czy GROM ma w swoich szeregach osoby o unikato-
wych umiejętnościach? Takich, których nie można zna-
leźć u żołnierzy innych jednostek specjalnych?

Mamy takich ludzi, ale nie mogę o nich powiedzieć. Ta-
jemnica daje nam przewagę na polu walki. Pochwalę się za 
to świetnymi specjalistami od skoków spadochronowych 
z wysokości 10 km albo żołnierzami, którzy biją rekordy 
w głębokości nurkowania. Są też specjaliści od zakładania 
i rozbrajania ładunków wybuchowych, a także strzelcy wy-
borowi, którzy mają potwierdzone celne strzały na odle-
głość przekraczającą 2 km.

Jakich osób szukacie do służby?
Nie szukamy. Mamy wielu chętnych, ale niewielu spełnia 

nasze wymagania. W tym roku przeprowadzimy tylko jedną 
selekcję. Nie jest dobrze z kondycją fizyczną i psychiczną 
ludzi, którzy zgłaszają się do służby. Na naszej stronie inter-
netowej informujemy potencjalnych kandydatów o wymaga-
niach. Jasno mówimy o tym, że jeżeli ktoś nie da rady pod-
ciągnąć się na drążku, to żeby nie marnował czasu naszego 
i swojego.

Jeżeli jest problem ze znalezieniem wartościowych kan-
dydatów, dlaczego GROM, jako jedyna jednostka wojsk 
specjalnych, nie bierze udziału w programie tworzenia 
Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych?

Ośrodek powstaje w Lublińcu. Trafi do niego młodzież 
z cywila i dopiero będzie kształtowana na żołnierzy, a w dal-
szej perspektywie na żołnierzy wojsk specjalnych. My po-
trzebujemy kandydatów dojrzałych, o ściśle określonym 
profilu psychofizycznym. Do służby rekrutujemy ludzi 
z przeszkoleniem wojskowym, po służbie w armii, policji, 
straży granicznej lub innych służbach. Szukamy osób, które 
już coś sobą reprezentują. Nie mamy czasu, by bawić się 
w szkołę dla żołnierzy.

Dowodzi Pan GROM-em od czterech lat. Co uważa Pan 
za największy sukces?

Największym wyzwaniem i przyjemnością jest dla mnie 
organizowanie wspólnych treningów z czołowymi jednost-
kami specjalnymi z całego świata. To zawsze było duże 
przedsięwzięcie organizacyjne, logistyczne i szkoleniowe. 
Ale to najlepsza okazja dla żołnierzy, by porównali taktyki, 
techniki i procedury, by modyfikowali swój program szkole-
nia i stawali się jeszcze bardziej skuteczni na polu walki. 

Jako dowódca jestem blisko swoich ludzi. To nie jest jed-
nostka z drylem pruskim. Lubię rozmawiać ze swoimi żołnie-
rzami. Chcę słuchać ich pomysłów, propozycji rozwiązywa-
nia różnych problemów – nawet jeśli to przyprawia przełożo-
nych o ból głowy. Sukcesem jest to, że 24 lata temu służyłem 
u boku świetnych ludzi… I dziś się to nie zmieniło. 
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Ludzie, którzy tworzą tę jednostkę, są wyjątkowi. Zapyta-
łyśmy byłych i obecnych żołnierzy GROM-u o najważ-
niejszy dla nich moment służby. Dla jednych było to po-
znanie gen. Sławomira Petelickiego, dla innych operacja 

uwolnienia zakładników, którą przeprowadzili w Afganistanie. 
Wszyscy nasi rozmówcy podkreślali, że za bramą tej jednostki 
zaczyna się świat, który jest spełnieniem ich wyobrażeń o służ-
bie wojskowej. 

„DOBEK”: ZAKŁADNICY TALIBÓW
Podczas trzech zmian na misji uczestniczyłem w kilkudzie-

sięciu operacjach bojowych. To jedna z nich.

Jest rok 2012. Afganistan. XII zmiana PKW. Mieliśmy przed 
sobą niezwykle skomplikowaną operację – uwolnienie zakład-
ników, którzy byli przetrzymywani w dwóch różnych budyn-
kach w jednym z dystryktów Ghazni. Byli to mieszkańcy tego 
dystryktu, którzy działali przeciwko talibom. Liczył się czas, 
bo dostaliśmy informację, że przetrzymywani mają być strace-
ni w ciągu kilku godzin. Chcieliśmy uderzyć w jednym mo-
mencie, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia akcji. 
Utrudnieniem było to, że talibowie wciąż zmieniali miejsce po-
bytu zakładników, więc nasze plany na bieżąco korygowaliśmy. 
Zbudowaliśmy makiety budynków, tak by każdy z operatorów 
wiedział dokładnie, gdzie jest jego strefa odpowiedzialności, 

E WA  K O R S A K ,  M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K

Jesteśmy z GROM-u
Kim są żołnierze, którzy tworzą GROM? 

Jak wspominają selekcję, najważniejsze operacje, 
legendarnych dowódców?
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jak ma się w niej poruszać, jak rozpoznawać obiekty. Gdy do-
staliśmy rozkaz do rozpoczęcia operacji, każdy z nas czuł 
strach. Ale to jest taki niepokój, który pomaga w podejmowa-
niu właściwych decyzji, takich, dzięki którym nie narażamy 
życia zakładników, kolegów i własnego – właśnie w tej kolej-
ności. Ten strach dominuje do momentu wejścia na pokład śmi-
głowca czy wojskowego pojazdu. Już za bramą bazy jesteśmy 
skoncentrowani na wykonaniu zadania i nie ma żadnych zbęd-
nych myśli.

Operację uwolnienia zakładników udało się wykonać bez 
żadnego wystrzału. Wszystko poszło zgodnie z planem. Pod 
osłoną nocy zaskoczyliśmy terrorystów całkowicie. Czy mogło 
coś nam przeszkodzić? Jeden z talibów był tak wystraszony, że 
schował się w sadzie przy zabudowaniach. Miał przy sobie ka-
łasznikowa, ale stres nie pozwolił mu oddać strzału… Gdyby 
miał więcej odwagi, mógłby spowolnić nasze działania. 

Operacja trwała około 4,5 godziny i zakończyła się dużym 
sukcesem. Uwolniliśmy zakładników. Niezwykle wzruszający 
był moment chwilę po tym. Niektórzy z nich byli w złym sta-
nie fizycznym, a jednak znaleźli w sobie energię, by, dosłow-
nie, uwiesić się nam na szyi z wdzięczności za uratowanie ży-
cia. Byli przekonani, że dzielą ich dni lub godziny od śmierci.

JACEK KOWALIK: WSPOMNIENIE DOWÓDCY
Byłem w Bieszczadach na selekcji. Podczas końcowego eta-

pu biegliśmy ponad 50 km z 17-kilogramowym obciążeniem. 
Nie wiedzieliśmy, że to ostatni dzień zmagań. Nie wiedzieli-
śmy też, że został nam wyznaczony limit czasowy biegu. Poko-
nałem trasę i od razu wpadłem do autokaru. Zobaczyłem tam 
oficera, jak się później okazało, płk. Sławomira Petelickiego. 
Uścisnął mi dłoń i powiedział: „Witam w GROM-ie”. W tym 
momencie autokar zaczął odjeżdżać. Osoby, które nie zdążyły 
do niego wsiąść, selekcji nie przeszły. 

Po powrocie do Warszawy zdobywałem wiedzę o GROM-ie. 
Słuchałem Petelickiego, który przedstawiał nam swoje plany 
dotyczące jednostki specjalnej. Dowódca był dla nas niezwykle 
srogi. Pilnował treningów i rozliczał z zadań. Ale w sprawach 
prywatnych bardzo nam pomagał. Podpowiadał, jak nie rozma-
wiać z rodziną o GROM-ie. Nieustannie stawiał przed nami 
wyzwania. Mieliśmy jednak świadomość, że jesteśmy świetnie 
dowodzeni, a na czele jednostki stoi człowiek, który oddałby za 
nas życie. To była nowość. Wcześniej służyłem w wojsku, ale 
GROM to zupełnie inny świat. Petelicki był pierwszym czło-
wiekiem, który potraktował mnie poważnie. Nakreślił mi kieru-
nek, w którym powinienem iść. Szukał ludzi odważnych, zde-
terminowanych i takich, których ciężko wyprowadzić z równo-
wagi. Okazało się, że spełniałem wymagania. 

Na międzynarodowym sprawdzianie snajperów strzelałem 
w jednej z naszych ekip. Amerykanie ustawili mi tarczę tak, że 
tor lotu pocisku przebiegał przez jezdnię. Podszedłem do kie-
rownika ćwiczeń i poprosiłem go, by przestawił tarczę. Kiedy 
generał to usłyszał, zaczął tak na mnie wrzeszczeć, że zaintere-
sowali się tym Amerykanie. Machnąłem ręką na tę tarczę, wło-
żyłem słuchawki i poszedłem na stanowisko. Generał szedł za 
mną i cały czas krzyczał. Podjąłem decyzję, że przy strzelaniu 
na długie dystanse będę celował w głowę postaci, a nie w kor-
pus. Okazało się, że trafiłem tam, gdzie zamierzałem. Po 
wszystkim Petelicki skomentował to tak: „Chciałem tylko poka-
zać, że moi żołnierze potrafią strzelać w największym stresie”. 
Dla obserwatora taka sytuacja wydawała się szaleństwem. My 

jednak wiedzieliśmy, że w tym szaleństwie była metoda. Słabi 
psychicznie ludzie wykruszali się z jednostki bardzo szybko. 

CZAREK: ŻOŁNIERZ WODY
Przeszedłem selekcję i trafiłem do zespołu wsparcia. Po roku 

wysłano mnie na Hel, by tworzyć nieetatową grupę wodną 
GROM-u. Gen. Sławomir Petelicki chciał zbudować strukturę 
zespołu wodnego na podstawie angielskiego SBS-u, czyli Spe-
cial Boat Service. Niewielu ludzi w Polsce wiedziało wówczas, 
po co nam taka jednostka. Ale nasz pierwszy dowódca wiedział 
i udało mu się do swojej wizji przekonać decydentów. 

W zespole bojowym GROM-u, później w zespole B, 
tzw. wodnym, odpowiadałem za sekcję łodzi bojowych. Zaczy-
naliśmy od jednego pontonu, na którym w morze wypływali-
śmy w mundurach polowych. Ale z czasem nasze możliwości 
i wyposażenie bardzo się zmieniły. Dziś mamy wysokiej klasy 
łodzie bojowe Zodiac i bardzo dobry sprzęt do abordażu. I co 
najważniejsze, jesteśmy przygotowani do uwalniania zakładni-
ków, nawet na tak trudnym akwenie, jakim jest nasz Bałtyk. 
Mówi się, że jak się nurka wyszkoli w tym morzu, to wszędzie 
będzie mógł działać skutecznie.

Szkolenie na łodziach bojowych było bardzo wyczerpujące. 
Rocznie na morzu spędzałem po 300–400 godzin. Czasami by-
ło ciężko. Żeby przy dużych falach pokonać 100 Mm, trzeba 
płynąć ponad dziesięć godzin. Po każdej takiej trasie żołądek, 
kręgosłup i kolana odmawiały mi posłuszeństwa. Nie mieliśmy 
jednak wyjścia. Dostaliśmy od gen. Petelickiego rozkaz, by 
uzyskać zdolność przerzutu zespołu szturmowców na platfor-

ZASADY BYŁY 
TAKIE: STARASZ 
SIĘ, PRACUJESZ 
NAD SOBĄ, SAM 
PODEJMUJESZ 
DECYZJE. 
.A WSZYSTKO 
PO TO, BY 
DORÓWNAĆ 
NAJLEPSZYM 
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mę wiertniczą w dwie godziny przy „trójce” na morzu i w czte-
ry godziny, kiedy na skali Beauforta była czwórka. No to się 
szkoliliśmy. Raz w tygodniu z Gdańska płynęliśmy łodziami na 
platformę Petrobalticu „Baltic Bety”, około 75 Mm po morzu. 
Startowaliśmy o godz. 20.00. Cztery godziny w jedną stronę, 
zgłoszenie w radiu i powrót...

Pod koniec 2012 roku odszedłem na emeryturę. Ale dalej je-
stem sercem z moimi chłopakami z grupy sterników łodzi bojo-
wych. Jak potrzebują wsparcia, to wiedzą, że zawsze mogą do 
mnie zadzwonić.

„WRONA”: RÓWNAĆ DO NAJLEPSZYCH
Może to zabrzmi banalnie, ale od dziecka marzyłem, by zo-

stać żołnierzem. Zaczytywałem się w książkach o legionach, 
ułanach, armii Andersa i Dywizjonie 303. W 1987 roku chcia-
łem iść do szkoły oficerskiej. W WKU proponowano mi Woj-
skową Akademię Techniczną, ale ja nie chciałem zostać ani na-
ukowcem, ani urzędnikiem wojskowym. Chciałem walczyć, 
być w pierwszej linii. Wylądowałem w szkole pancernej. 
A tam… Zdziwienie za zdziwieniem. Moje wyobrażenia nijak 
się miały do rzeczywistości, więc przeniosłem się do innej 
szkoły, ale ostatecznie w ogóle zrezygnowałem z wojska. Po 
kilku latach zobaczyłem w telewizji polskich żołnierzy w ciem-
nych okularach, którzy przygotowywali się do wylotu na Haiti. 
Zacząłem szukać informacji na temat jednostki, z której pocho-
dzą. Miałem przeczucie, że skoro nie udało mi się dopasować 
do zwyczajnego wojska, może odnajdę się wśród tych chłopa-
ków w ciemnych okularach. Dowiedziałem się wtedy 
o GROM-ie. Przeszedłem selekcję, a do służby przyjął mnie 
płk Sławomir Petelicki. 

Pamiętam, że kiedy pierwszy raz przekroczyłem bramę jed-
nostki, znalazłem się w innym świecie. W bardzo konkretnym, 
rzeczywistym świecie, w którym byłem traktowany poważnie, 
w którym obdarzono mnie dużym zaufaniem, w którym wy-
magano ode mnie bardzo wiele. Zasady były takie: starasz się, 
pracujesz nad sobą, sam podejmujesz decyzje. A wszystko po 
to, by dorównać najlepszym. Bardzo mi się to podobało. Nie 
używaliśmy stopni. Czymś naturalnym była zasada, że dowo-
dzi ten, kto najlepiej zna się na robocie. Zdarzało się, że w da-
nej operacji ci z niższymi stopniami dowodzili tymi z wyższy-
mi. Po prostu na konkretnym zadaniu znali się lepiej. To była 
i jest siła GROM-u. W jednostce spędziłem dziesięć lat. Byłem 
snajperem. Służyłem w Iraku i Afganistanie.

KAROL: UWOLNIĆ POSŁANKĘ
Mija 11 lat odkąd służę w GROM-ie. Od początku jestem 

w zespole bojowym B, tzw. wodnym. Za mną są cztery misje 
w Afganistanie. Czy którąś będę wspominał szczególnie? Pod-
czas XIII zmiany dowodziłem zadaniowym zespołem bojo-
wym Task Force 49. Wówczas przeprowadziliśmy operację 
uwolnienia posłanki afgańskiego parlamentu Fariby Kakar, 
którą porwano w sierpniu 2013 roku. Wraz z dziećmi podróżo-
wała taksówką z rodzinnego Kandaharu autostradą Highway 1 
do Kabulu. W strefie odpowiedzialności polskiego kontyngen-
tu wojskowego została i uprowadzona przez talibskich rebelian-
tów. Tak zaczął się 29-dniowy, jeden z najbardziej emocjonują-
cych zawodowo i trudnych okresów w moim życiu. 

Nasz zespół zajmował się szkoleniem i doradztwem oraz 
wspieraniem operacji pionu bojowego służb NDS (National 
Directorate of Security), czyli afgańskich służb bezpieczeń-

stwa. Wspólnie z naszymi afgańskimi partnerami, ze wspar-
ciem PKW Afganistan oraz sojuszniczych sił specjalnych 
– ISAF SOF – wykonywaliśmy operacje wysokiego ryzyka, 
najczęściej zatrzymania terrorystów. 

NDS od samego początku były bezpośrednio zaangażowane 
w operację uwolnienia posłanki Kakar. Głównym założeniem 
strony afgańskiej było prowadzenie negocjacji i jednoczesne 
utrzymywanie sił i środków w gotowości do wykonania na sy-
gnał operacji ratowania zakładników. Do tego zadania, jako je-
den z kilku zespołów w Afganistanie, został wytypowany Task 
Force 49 wraz z naszym pionem bojowym NDS Wakunisz. 
Do pomocy włączyli się funkcjonariusze i żołnierze polskich 
służb specjalnych, którzy wspierali informacyjnie wysiłki 
GROM-u na afgańskim teatrze działań. Mogliśmy również li-
czyć na wsparcie środków lotniczych PKW.

Każda operacja uwalniania zakładników jest obarczona ry-
zykiem porażki, szczególnie gdy uprowadzona jest osobą zna-
ną, publiczną, matką dwojga dzieci, symbolem odradzającego 
się Afganistanu. Zdarzały się już nam podobne operacje, ale 
tym razem zakładnikiem był ktoś wyjątkowy. Tym większe na 
nas i na NDS-ie ciążyło brzemię odpowiedzialności. Wiedzie-
liśmy, że dla Afgańczyków to sprawa honorowa, a jednocześnie 
sprawdzian dojrzałości ich systemu bezpieczeństwa. 

Dostawaliśmy informacje o miejscu przetrzymywania Fariby 
Kakar i natychmiast planowaliśmy operację. Ale porywacze 
byli bardzo sprytni i szybcy. Przez wiele dni podrywałem swo-
ich żołnierzy do działania, by chwilę później odwoływać akcję. 
Było to bardzo męczące. I za każdym razem było tak samo 
– napięcie sięgało zenitu, by potem gwałtownie spaść. Był to 
prawdziwy sprawdzian dla naszych nerwów.

Faribę Kakar po miesiącu negocjacji udało się uwolnić. 
Gdy zabezpieczaliśmy jej przekazanie i powrót do domu, ja-
ko jeden z pierwszych obcokrajowców miałem przyjemność 
z nią porozmawiać. 

Dziś, z perspektywy czasu, cieszę się, że nasi afgańscy part-
nerzy zdali egzamin dojrzałości, że udało się tę sprawę rozwią-
zać nie na drodze siłowej – czasami tak jest lepiej dla dobra 
wszystkich.

TOMEK: SKUTECZNA OPERACJA
Za mną już 11 lat w jednostce i pięć misji w Iraku i Afgani-

stanie. Która misja najbardziej zapadła mi w pamięć? Oczywi-
ście ta, w trakcie której mieliśmy najwięcej roboty! 

W 2012 roku przygotowywaliśmy się z chłopakami do ope-
racji uwolnienia zakładników. Od samego początku było wia-
domo, że nie będzie łatwo. Mieliśmy ruszyć w niebezpieczne 
i odległe od bazy miejsce. To zawsze potęguje ryzyko. Gdyby 
któremuś coś się stało, to wiemy, że do szpitala możemy nie 
zdążyć. Ale nie narzekamy, każdy wie, gdzie pracuje. 

Wszystko zaczyna się od zebrania potrzebnych informacji 
wywiadowczych. Tym razem większość danych przekazują 
nam służby afgańskie. Przetrzymywanych jest siedmiu Afgań-
czyków, w tym miejscowi policjanci. Dostajemy zdjęcia wyko-
nane z powietrza, oglądamy na nich zabudowania, w których 
znajduje się cel, szacujemy ryzyko. Żeby dobrze przygotować 
się do akcji, zbudowaliśmy nawet w bazie Ghazni makietę tego 
budynku. Kilkanaście prób i jesteśmy gotowi. W takich opera-
cjach czas odgrywa rolę decydującą. 

Zwykle większość trasy pokonujemy śmigłowcem, 
a ostatnie kilka kilometrów to skryty marsz po górach. Tym 
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razem jest jednak inaczej. Jest pełnia, księżyc oświetla pu-
stynię do tego stopnia, że gdybyśmy po niej maszerowali, 
bylibyśmy widoczni z odległości kilometra. Nie ma więc 
sensu ryzykować. 

W kilkadziesiąt sekund po wylądowaniu musimy opanować 
całą wioskę. Zająć i sprawdzić każdy budynek, by się upewnić, 
że gdy na koniec akcji będzie nas zabierał śmigłowiec, nikt 
nam go nie strąci.

Do akcji zawsze ruszamy nad ranem. Wtedy sen jest najmoc-
niejszy. Tym razem też tak było. Totalne zaskoczenie miejsco-
wych. A zakładnicy? Cóż, takim operacjom zawsze towarzyszy 
wzruszenie. Dla nas to wielka satysfakcja, że zdążyliśmy na 
czas, że zakładnicy są cali i zdrowi. A uwolnieni zwykle pła-
czą, są w szoku i bardzo nam dziękują.

Podczas operacji uwalniania zakładników zmieniają się prio-
rytety. Najważniejszy nie jest przestępca, ale przede wszystkim 
liczy się jego ofiara. Dlatego, koncentrując się na bezpieczeń-
stwie zakładników, nie zawsze łapiemy terrorystów. Ale… za-
wsze po nich wracamy. W tym wypadku do drzwi rebeliantów 
zapukaliśmy nocą. Dwa tygodnie później.

MAGDA: SPADOCHRON, KTÓRY RATUJE ŻYCIE
Żeby układać spadochrony zapasowe, trzeba ukończyć spe-

cjalne kursy i zdać egzaminy. Dopiero wtedy uzyskuje się li-
cencję mechanika spadochronowego. Ta praca to olbrzymia 
odpowiedzialność. Zapasy składam od siedmiu lat. Przez ten 
czas kilkudziesięciu żołnierzy GROM-u uratowało życie, uży-
wając spadochronów zapasowych. Niestety, szczęścia zabrakło 
mojemu mężowi, który zginął podczas skoku dwa lata temu.

Michał był instruktorem spadochronowym, najpierw służył 
w oddziale bojowym wodnym, a potem przeniósł się do War-
szawy i był szturmanem w zespole A. Spadochroniarstwo było 
jego pasją. Skakał i w pracy, i w czasie wolnym. Tragiczny wy-
padek wydarzył się właśnie podczas jednego z prywatnych wy-
jazdów do aeroklubu piotrkowskiego. Ubrany w wingsuit 
– specjalny kombinezon, który spowalnia opadanie i wydłuża 
lot, desantował się z 4 tys. m. Niestety, spadochron główny 
otworzył się w niewłaściwy sposób. Michał próbował go wy-
piąć, by uruchomić zapas. Wtedy jedna z taśm zaczepiła się 
o kamerę i czasza spadochronu nie miała szans napełnić się po-
wietrzem. Nie umiem opisać tego, co się wtedy ze mną działo. 
W jednej chwili zostałam sama z dwójką dzieci.

Długo zbierałam siły po wypadku. Bardzo pomogła mi jed-
nostka GROM. Zaopiekowali się nami, wspierali w trudnych 
chwilach. Z czasem wzięłam się w garść. Postanowiłam zawal-
czyć o życie, o szczęście swoich dzieci. Do jednostki wróciłam 

już jako żołnierz. Przeszłam badania i testy sprawnościowe. 
Znów układam spadochrony zapasowe. 

Każdego dnia pamiętam o Michale. Gdy składam, robię 
wszystko bardzo dokładnie. To nie jest praca na akord. Dziś 
myślę, że składanie spadochronów zapasowych to dla mnie pe-
wien rodzaj terapii po śmierci męża. Mam poczucie, że mogę 
uratować czyjeś życie. 

ANDRZEJ KRUCZYŃSKI: OCHRONA W KOSOWIE
W 1999 roku jako jeden z sześciu żołnierzy GROM-u wyje-

chałem do Kosowa, by chronić szefa misji weryfikacyjnej  
OBWE Williama G. Walkera. Na miejscu współpracowaliśmy 
z Amerykanami. Mieliśmy przygotowaną taktykę postępowa-
nia w tego typu sytuacjach, ale skoro działaliśmy wspólnie 
z kolegami z USA, musieliśmy zgrać nasze poczynania. Spę-
dziliśmy wiele godzin na trenowaniu różnych sytuacji – konwo-
je, ochrona ambasadora w biurze oraz jego rezydencji. Plano-
waliśmy akcje, prowadziliśmy rozpoznanie, zdobywaliśmy in-
formacje, no i wspólnie te plany realizowaliśmy. Cała 
odpowiedzialność spadała na nasz zespół. Jeśli znaliśmy plany 
ambasadora i wiedzieliśmy, że jedzie na przykład do restaura-
cji, musieliśmy się tam znaleźć wcześniej i zrobić rozpoznanie: 
sprawdzić drogi dojazdowe, miejsce, parking, drożność miejsc 
ewakuacyjnych, a nawet zarezerwować odpowiedni stolik. 

Oczywiście, nie wszystko przebiegało zgodnie z planem. 
W tym okresie w Kosowie wiele się działo. Cały świat wy-
wierał presję, by tamtejszy konflikt jakoś rozwiązać. To wpły-
wało na samopoczucie ambasadora Walkera. Bywały takie 
dni, gdy po kilkunastu godzinach pracy miał zwyczajnie 
dość. Wtedy, nie mówiąc nic, wstawał od biurka, wychodził 
i szedł na spacer. Musieliśmy być niezwykle czujni. Momen-
talnie, na ile było to możliwe, starliśmy się zabezpieczyć te-
ren, po którym się przemieszczał. Chciał czuć się swobodnie, 
ale i bezpiecznie. A główna siedziba OBWE, gdzie mieściło 
się biuro ambasadora, znajdowała się w centrum Prisztiny, 
więc zagrożeń nie brakowało. 

Jedną z najtrudniejszych operacji ochronnych była ewaku-
acja misji do Macedonii. Mieliśmy na to kilka godzin. Sytuacja 
przypominała trochę tę z okrętu, gdy kapitan z pokładu schodzi 
ostatni. Ambasador Walker również przekroczył granicę z Ma-
cedonią, dopiero gdy dostał informację, że wszystkim pracow-
nikom misji OBWE udało się bezpiecznie przemieścić z Koso-
wa do Macedonii. W tych newralgicznych godzinach ryzyko 
było olbrzymie. Chwilę później nastąpiły naloty. A potem… 
Cóż, wszyscy wiemy, co po wycofaniu misji OBWE stało się 
w tym rejonie świata.

PODCZAS OPERACJI UWALNIANIA 
ZAKŁADNIKÓW ZMIENIAJĄ SIĘ 
PRIORYTETY. LICZY SIĘ OFIARA, 
A NIE PRZESTĘPCA

 n
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W ciągu 90 lat istnienia dęblińskiej Szkoły Orląt jej 
mury opuściło ponad 8,5 tys. absolwentów. Od 
powstania w 1925 roku uczelnia stanowiła jeden 
z podstawowych elementów polskiego lotnictwa 

wojskowego, niezależnie od tego, w jakich strukturach organi-
zacyjnych znajdowały się siły powietrzne. 

Po zmianie w 2005 roku przepisów dotyczących szkolnictwa 
wyższego podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. 
Dziś Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP) jest 
uczelnią wojskową i publiczną zawodową. Prowadzi studia 
I i II stopnia na czterech kierunkach: lotnictwo i kosmonauty-
ka, nawigacja, bezpieczeństwo narodowe, logistyka.

Ostatnie lata to dla Szkoły Orląt czas intensywnych zmian. 
Inwestuje w wyposażenie najwyższej klasy i rozwija nowe kie-
runki studiów. „Idziemy z duchem czasu. Nasza oferta eduka-
cyjna współgra z rozwojem sił zbrojnych”, mówi ppłk Jarosław 
Wojtyś, oficer prasowy WSOSP. Przykładami zmian, które za-
chodzą w Dęblinie, może być zarówno intensywnie rozwijają-
cy się Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów 
Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP), jak i funkcjo-
nujący od niedawna Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów 
Bezzałogowych Statków Powietrznych (OSOSBSP) czy wio-
dący tam Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (AOSL). 

Rewolucyjne zmiany nastąpiły w kształceniu pilo-
tów cywilnych i wojskowych. „To była nasza 
odpowiedź na ewoluującą  
rzeczywistość. Wojsko 
się zmieniło. 

Do służby weszły na przykład wielozadaniowe samoloty F-16. 
Szybko dopasowaliśmy się do nowych realiów”, tłumaczy 
ppłk pil. Maciej Wilczyński, kierownik powstałego w 2009 ro-
ku Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego.

SZKOLENIE NA NOWO
Oficer przyznaje, że początki funkcjonowania AOSL były 

trudne, choćby ze względu na bazę sprzętową. „Chociaż samo-
lotów nie mieliśmy zbyt wiele, zapał do pracy był ogromny”, 
dodaje. Początkowo Ośrodek wypożyczał samoloty z dębliń-
skiego aeroklubu, a w 2010 roku kupił pierwsze egzemplarze 
maszyn szkolno-treningowych Diamond. 

Powstanie AOSL było bezpośrednio związane z wprowadze-
niem nowej koncepcji przygotowywania pilotów. Chodziło 
o to, by zmienić obowiązującą dotąd zasadę szkolenia w tzw. 
systemie przemiennym. W tym modelu podchorążowie jesie-
nią i zimą ćwiczyli na symulatorach, a wiosną i latem – w po-
wietrzu. Obecnie, zgodnie z nowymi wytycznymi, w salach 
wykładowych i na symulatorach studenci spędzają trzy i pół 
roku. Dopiero przez ostatnich 18 miesięcy nauki siadają za ste-
rami śmigłowców i samolotów. „W ciągu siedmiu semestrów, 
czyli przez trzy i pół roku kształcenia, podchorążowie nie lata-
ją ani jednej godziny na wojskowym statku powietrznym. Od-

bywają za to szkolenie na cywilnych maszynach w AOSL. 
Dla kandydatów na pilo-

tów śmigłowca 

P A U L I N A  G L I Ń S K A ,  M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K

Uczelnia wysokich lotów
Szkoła Orląt jest jedyną uczelnią w Polsce, która 

kształci pilotów wojskowych.
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jest to równoznaczne z uzyskaniem licencji pilota śmigłowco-
wego PPL(H), a dla kandydatów na pilotów samolotów odrzu-
towych – licencji pilota turystycznego, tzw. PPL(A). Ci ostatni 
spędzają w powietrzu w sumie 125 godzin, bo realizują także 
między innnymi szkolenie do uprawnień IR(A) i lotów nocą 
VFR. Przyszli piloci samolotu transportowego z kolei, w cią-
gu siedmiu semestrów realizują cały program do licencji za-
wodowej. Zanim pójdą na praktyczne szkolenie, mają około 
200-godzinny nalot ”, wyjaśnia ppłk Wilczyński.

Na ostateczną ocenę efektywności nowego systemu szkole-
nia pilotów trzeba jeszcze poczekać. Dopiero w tym roku 
pierwsza grupa podchorążych, mających za sobą trzy i pół roku 
kształcenia w uczelni, trafi na praktykę lotniczą do 4 Skrzydła 
Lotnictwa Szkolnego. „Wtedy dostaniemy informację na temat 
ich przygotowania. Będziemy też wiedzieli, czy trzeba wpro-
wadzać jakieś korekty”, mówi ppłk Wilczyński i dodaje: 
„A gdy nasi absolwenci trafią do służby w jednostkach wojsko-
wych, to bardzo chciałbym mieć wiadomość zwrotną o ich po-
ziomie wyszkolenia”.

„Wprowadzone modyfikacje są efektem naszych wcześniej-
szych doświadczeń w szkoleniu pilotów”, dodaje ppłk pil. Da-
riusz Rusakowicz, zastępca kierownika AOSL. „Podpatrywali-
śmy też rozwiązania przyjęte w krajach, które eksploatują F-16 
i M-346. Nie chcieliśmy wyważać otwartych drzwi”.

INWESTYCJE W SPRZĘT
Przez rok w powietrzu szkoli się blisko 200 podchorążych 

WSOSP, około 70 kandydatów na pilotów cywilnych oraz za-
wodowi lotnicy, którzy przyjeżdżają do Dęblina na różnego ro-
dzaju kursy uzupełniające. „To daje nam kilkaset osób do prze-
szkolenia rocznie. W tym roku nasi studenci cywilni i podcho-
rążowie spędzą w powietrzu ponad 9 tys. godz.”, wyjaśnia 
ppłk Wiczyński.

Żeby szkolenie w powietrzu przebiegało sprawnie, a każdy 
z kursantów mógł usiąść za sterami statków powietrznych, 
AOSL regularnie inwestuje w nowy sprzęt. Dziś Ośrodek, 
w którym pracuje około 60 osób, ma 20 maszyn służących do 
szkolenia, nauki akrobacji lotniczych, lotów IFR (Instrument 
Flight Rules) oraz do zrzutu spadochroniarzy. Dysponuje sa-
molotami szkolno-treningowymi Diamond (DA-20 C1 oraz 
DA-42) i Zlin (143 LSi, 242L, 536F). Niedawno uczelnia kupi-
ła także pięć śmigłowców Guimbal Cabri G2 (na szósty rozpi-
sano przetarg). Dodatkowo do treningu na maszynach wielosil-
nikowych AOSL używa dwusilnikowego Pipera PA-34 Seneca.

„Z samolotów i śmigłowców korzystają podchorążowie i stu-
denci cywilni. WSOSP szkoli bowiem pilotów liniowych w ra-

mach dotacji Ministerstwa Infrastruktury”, tłumaczy kierownik 
AOSL. „Co roku mamy 20 miejsc na kierunku pilotaż samolo-
tu, zaczęliśmy też szkolić dwóch studentów cywilnych do li-
cencji zawodowej na śmigłowcu”.

Podstawową siłą Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotni-
czego są też nowoczesne symulatory i urządzenia do nauki 
pilotażu. Instruktorzy przyznają, że bez takiego wsparcia 
szkolenie lotnicze byłoby mniej efektywne albo w ogóle nie-
możliwe. „Symulatory pozwalają przećwiczyć najtrudniejsze 
sytuacje, z jakimi można się spotkać w powietrzu. Dzięki ta-
kiemu treningowi piloci czują się pewniej, gdy później przyj-
dzie im złapać za stery w prawdziwym statku powietrznym”, 
mówi ppłk Wilczyński. Przyznaje też, że treningi na symula-
torze pozwalają sporo zaoszczędzić. „Bo jeśli pilot ma treno-
wać już w wyznaczonej strefie, to lecąc prawdziwym śmi-
głowcem, za każdym razem musi wykonać start, lot do strefy, 
powrót na lotnisko i lądowanie. Z godzinnego lotu efektywny 
czas pracy wynosi 20 min, a symulatory możemy uruchomić 
od razu w strefie”.

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego ma 16 różnego 
rodzaju symulatorów i urządzeń treningowych. Wśród nich są 
symulatory: lotu SW-4, M-28 Bryza i Iskry oraz katapultowa-
nia z tej maszyny, a także PZL 130 Orlik; sytuacji powietrznej 
RDS-15; wykorzystujące dwa rodzaje modułowych kabin 
– śmigłowca Głuszec i samolotu F-16 oraz kupiony w 2013 ro-
ku i wart pół miliona złotych amerykański symulator lotów ze 
spadochronem ratowniczym. Od 2013 roku podchorążowie 
mogą też trenować na symulatorach śmigłowca SW-4 Pusz-
czyk i lekkiego samolotu transportowego M-28 Bryza. Do koń-
ca roku 2015 do WSOSP mają też trafić modułowe symulatory 
Iskry i Orlika, które zastąpią pochodzące z lat dziewięćdziesią-
tych starsze wersje. Niedawno uczelnia ogłosiła także przetarg 
na symulator do nauki pilotażu na śmigłowcach Cabri G2.

UPRAWNIENIA JTAC
Dęblińska uczelnia szybko zareagowała na potrzeby armii 

związane z polskim udziałem w misjach stabilizacyjnych, 
głównie w Afganistanie. W 2007 roku powstał Ośrodek Szko-
lenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Po-
wietrznego. Jego celem było szkolenie wysuniętych nawigato-
rów naprowadzania lotnictwa (Joint Terminal Attack Controller 
– JTAC/Forward Air Controller – FAC) oraz personelu latają-
cego, wykonującego misje bezpośredniego wsparcia lotniczego 
(Close Air Support – CAS). Pierwszy kurs ruszył w 2008 roku. 
Od tego momentu na ośmiu edycjach w Dęblinie wyszkolono 
kilkudziesięciu żołnierzy (inni polscy JTAC szkolili się w Ka-

Jej historia sięga 1925 roku, kiedy w Grudziądzu powstała Oficerska Szkoła Lotnictwa. Dwa lata później Szkołę Orląt 
przeniesiono do Dęblina. Związani z nią byli między innymi wybitni piloci dwudziestolecia międzywojennego Franciszek 

Żwirko i Jerzy Bajan. Kończyli ją też piloci, którzy później walczyli podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, a następnie 
we Francji, Anglii i północnej Afryce: Władysław Gnyś, Tadeusz Andersz i Eugeniusz Horbaczewski, biorący udział w bitwie 
o Wielką Brytanię. Uczelnia reaktywowała działalność wiosną 1945 roku jako Wojskowa Szkoła Pilotów. 1 stycznia 1968 
roku Oficerska Szkoła Lotnicza stała się wyższą uczelnią. 1 października 1994 roku została przekształcona w Wyższą Szko-
łę Oficerską Sił Powietrznych. 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH  
TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH UCZELNI LOTNICZYCH ŚWIATA.

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura przy samolocie RWD-6
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nadzie lub w amerykańskich ośrodkach w Niemczech i USA). 
Obecnie pod kierownictwem JTAC ppłk. Macieja Komsty 
funkcjonuje OSzP TZKOP z obsadą międzynarodową. Prowa-
dzi się tam nie tylko kursy podstawowe, lecz także instruktor-
sko-metodyczne. W Ośrodku szkolą się załogi wykonujące mi-
sje bezpośredniego wsparcia lotniczego i personel taktycznych 
zespołów kontroli obszaru powietrznego.

Do zespołu polskich wykładowców dołączył w 2013 roku 
Łotysz, JTAC z najwyższymi w tej specjalności uprawnienia-
mi, mjr Edmunds Svencs, instruktor i ewaluator (może nada-
wać uprawnienia na poziomie podstawowym i zaawansowa-
nym, w tym dla instruktorów i ewaluatorów). Jako JTAC służył 
w Afganistanie, uczestniczył także w akredytacji łotewskiego 
programu szkolenia żołnierzy naprowadzających lotnictwo. 
Z dęblińskimi JTAC współpracował od kilku lat. „Zatrudnienie 
łotewskiego oficera w Dęblinie było dla nas bardzo ważne, 
zwłaszcza że staraliśmy się o akredytację naszego Ośrodka”, 
przyznaje ppłk Maciej Komsta. „Svencs był zaangażowany 
w podobny proces na Łotwie, więc skorzystaliśmy z jego do-
świadczenia”. 

W 2014 roku OSzP TZKOP uzyskał amerykańską i natow-
ską akredytację. Tym samym jako pierwszy w państwach Euro-
py Środkowej ma możliwość nadawania uprawnień JTAC, roz-
poznawanych przez inne kraje sojuszu północnoatlantyckiego, 
i może szkolić kandydatów z państw należących do NATO.

OBSŁUGA DRONÓW
Najmłodszą strukturą uczelni jest powstały w 2014 roku 

Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Stat-
ków Powietrznych. Już prowadzi pierwsze kursy dla żołnierzy. 
Na razie są to jedynie zajęcia teoretyczne, ale w przyszłości 
szkolić się tu mają wszyscy żołnierze, których służba będzie 
związana z systemami BSP. Uczelnia już planuje pierwsze in-
westycje sprzętowe dla nowego ośrodka. W lutym został ogło-
szony przetarg na symulator klasy Virtual Battle Space. Na no-
wym urządzeniu operatorzy będą mogli przećwiczyć wszystkie 
elementy lotu bezzałogowca. „Tego rodzaju symulatory są 
w stanie bardzo dokładnie odtwarzać ćwiczenia prowadzone 
w rzeczywistości przez wojsko. W tym wypadku nie chodzi je-
dynie o start, przelot i lądowanie, lecz także o prowadzenie roz-
poznania i złożonych działań powietrznych, również w opera-

cjach połączonych”, mówi ppłk Jarosław Kirschenstein, kie-
rownik Ośrodka.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu będzie możliwe 
prowadzenie różnorodnych treningów. Operatorzy będą „latać” 
w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych, 
uwzględniających na przykład stopień zachmurzenia, siłę i kie-
runek wiatru. Można też będzie symulować sytuacje awaryjne, 
takie jak utrata łączności z platformą powietrzną lub sygnału 
GPS, awaria silnika, kamery czy innych podsystemów. Instruk-
tor natomiast na bieżąco będzie modyfikował scenariusz ćwi-
czenia: przesuwał obiekty, naprawiał zniszczone jednostki, do-
dawał nowe parametry środowiskowe. Symulator umożliwi 
także trening z użyciem środków bojowych, czyli odpalaniem 
rakiety lub zrzucaniem bomby. „Co prawda, nasza armia nie 
dysponuje na razie takimi środkami, ale bojowe symulacje po-
zwolą przygotować żołnierzy do tego typu działań”, dodaje kie-
rownik OSOSBSP. W Ośrodku będą też prowadzone symula-
cje force-on-force, czyli sytuacji, w których przeciwnikami są 
dwa zespoły kursantów, oraz gry z udziałem nawet kilkuset sta-
nowisk. 

POTRZEBNA PRZESTRZEŃ
Dynamiczny rozwój Szkoły Orląt, inwestycje w nowe statki 

powietrzne i duża liczba studentów sprawiają, że w uczelni co-
raz głośniej mówi się o własnym lotnisku. Na tym w Dęblinie 
codziennie lądują śmigłowce SW-4 i Mi-2, samoloty TS-11 
Iskra oraz treningowe diamondy i zliny. „Pogodzenie ruchu sa-
molotów i śmigłowców jest bardzo trudne, zwłaszcza że z prze-
strzeni powietrznej wokół Dęblina korzysta nie tylko uczelnia, 
lecz także 41 Baza Lotnictwa Szkolnego oraz miejscowy aero-
klub”, przyznaje ppłk pil. Wilczyński. 

Tłok w powietrzu sprawił, że uczelnia musiała znaleźć nowe 
miejsce do lotniczych treningów. Władze szkoły dostały z Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej zgodę na korzystanie z nieuży-
wanego przez wojsko lotniska w Sochaczewie. Porozumienie, 
które podpisano z MON-em, zakłada, że szkoła będzie użyt-
kownikiem nieruchomości do października 2020 roku. Może 
też korzystać z wojskowych zabudowań, żeby zakwaterować 
tam studentów. „Od 2014 roku przenosimy się do Sochaczewa 
na czas najintensywniejszych ćwiczeń, od wiosny do jesieni, 
kiedy liczba lotów zawsze wzrasta”, mówią instruktorzy.  

|||| |armia SZKOLENIE
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Gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel 
jest rektorem-komendantem 
WSOSP.

K O M E N T A R Z

J A N  R A J C H E L
Na lotnisku w Dęblinie dobiegają końca prace modernizacyjne, stawiające lotnisko w czołówce naj-
nowocześniejszych tego typu obiektów wojskowych Europy. Nastąpiła już generacyjna wymiana 
sprzętu lotniczego na nowoczesne samoloty szkolne lotnictwa transportowego M-28 Bryza, nowocze-
sne śmigłowce SW-4 Puszczyk, ale – co najważniejsze – modernizowane jest lotnictwo na potrzeby 
szkolenia pilotów lotnictwa bojowego. Trwa też wymiana samolotów szkolenia zaawansowanego. Wy-
służone samoloty TS-11 Iskra są zastępowane nowoczesnymi maszynami szkolenia zaawansowane-
go M-346 Master. Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego WSOSP dysponuje flotą 20 nowocze-
snych samolotów i śmigłowców szkolenia podstawowego wyposażonych w najnowszej generacji sys-
temy awioniczne i pilotażowe. Te zmiany stawiają nas w światowej czołówce ośrodków szkoleniowych 
i mam nadzieję, że już wkrótce staniemy się międzynarodowym centrum szkolenia lotniczego.



NUMER 6 | CZERWIEC 2015 | POLSKA ZBROJNA 75

Co jest trudniejsze, wymaga większych pieniędzy i dłuższego czasu: przygo-
towanie operatorów do przeprowadzenia skomplikowanych działań specjal-
nych czy przygotowanie sztabowców planujących takie działania i potrafią-
cych współdziałać z odpowiednikami z państw NATO? Internetowy wielbi-

ciel wojsk specjalnych postawi na operatorów. Co tam bowiem sztaby?! Przecież 
głównie przeszkadzają żołnierzom. Jeśli takie przekonanie ma nastolatek zafascyno-
wany specjalsami – to jeszcze można to znieść. Gorzej, że opinia publiczna (a niekie-
dy i decydenci) nie rozumie roli sztabów i całego tego – przyznajmy: nie najmniej-
szego – zaplecza pracującego na sukcesy komandosów.

Wystarczy porównać działania naszych specjalsów w Iraku i Afganistanie, żeby 
przekonać się, gdzie tkwi tajemnica sukcesu. W Iraku GROM-owcy wykonywali 
spektakularne zadania, byli wychwalani przez sojuszników. Wsłuchując się w wypo-
wiedzi polityków, dziennikarzy i samych komandosów, Polacy byli dumni, że mamy 
„jeden z najlepszych oddziałów specjalnych na świecie”. To prawda: operatorzy zo-
stali tak wyszkoleni, że mogli wykonać najbardziej skomplikowane operacje. Ale bez 
amerykańskiej pomocy – od informacji, przez wsparcie w trakcie działań, po logisty-
kę – byliby ślepi i głusi. W Afganistanie działały dwa zespoły zadaniowe wojsk spe-
cjalnych. Z pewnym uproszczeniem można napisać, że były samowystarczalne i sa-
modzielne. To pokazuje ich „przyrost mocy”. Jego ukoronowaniem jest natowskie 
potwierdzenie zdolności dowodzenia sojuszniczymi oddziałami specjalnymi.

Ktoś zada pytanie: co ten ogólny wywód ma wspólnego z „Wizerunkiem armii”, 
czyli tytułem rubryki? Ano sporo. Przez lata fani wojsk specjalnych byli karmieni 
zdjęciami groźnie wyglądających facetów, obwieszonych masą tajemniczego 
sprzętu (a jak wiadomo, na Facebooku najlepiej „lajkują się” zdjęcia futrzaków 
i komandosów). Dzięki takiej polityce informacyjnej statystyczny nadwiślański 
wielbiciel komandosów jest przekonany, że tylko dlatego to nie Polacy wyelimino-
wali bin Ladena, że Amerykanie byli bliżej. Ale na pewno nasi zrobiliby to równie 
dobrze, a może i lepiej.

Takie wtłaczanie poczucia dumy ze sprawności operatorów obróciło się przeciw 
samym wojskom specjalnym. Po perturbacjach z rozwiązaniem Dowództwa Wojsk 
Specjalnych próbowano bić na alarm. To jednak okazało się rzucaniem grochem 
o ścianę. Opinia publiczna, karmiona przekazem o sprawności operatorów, nie zain-
teresowała się tym, że rozwiązano jakieś tam dowództwo. W sumie logicznie: skoro 
mamy najlepszych komandosów, to po co im sztaby? Gdyby ktoś chciał podjąć dys-
kusję, to zapraszam i od razu zaznaczam, że felieton nie dotyczy skutków rozwiąza-
nia DWS, ale zasad budowania wizerunku. 

Ogólnie w całej armii nie zauważyłem koncepcji na atrakcyjne pokazanie tego, 
jak działają struktury dowódcze. W powszechnej opinii to siedlisko betonu i woj-
skowego wstecznictwa. Z moich doświadczeń wynika, że takich zarzutów nie da 
się uznać za bezzasadne. Ale tym mocniej utwardzają się one w opinii publicznej, 

im dłużej nie ma pomysłu na to, jak pokazać ich ro-
lę w systemie.

J A R O S Ł A W 
R Y B A K

WIZERUNEK ARMII| |

Ko
m

an
do

si 
 

sz
ta

bo
wi

W CAŁEJ ARMII NIE 
ZAUWAŻYŁEM KONCEPCJI 

NA ATRAKCYJNE 
POKAZANIE, JAK 

DZIAŁAJĄ STRUKTURY 
DOWÓDCZE

n

JAROSŁAW RYBAK JEST PUBLICYSTĄ  

ZAJMUJĄCYM SIĘ PROBLEMATYKĄ BEZPIE-

CZEŃSTWA. AUTOREM KSIĄŻEK O POLSKICH 

JEDNOSTKACH SPECJALNYCH. BYŁ RÓWNIEŻ 

RZECZNIKIEM PRASOWYM MON I  BBN.

na spocznij
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Dodatkowe pytania ze znajomości angielskiego 
i kodeksu honorowego żołnierza, nowe normy testów 

sprawnościowych, to tylko kilka zmian dla 
szeregowych ubiegających się o miejsca na kursach 

podoficerskich.

Egzaminy 
po nowemu

Szeregowi chcący ubiegać o stopień kaprala 
do końca 2012 roku byli kierowani do szkół 
podoficerskich przez dowódców swoich jed-
nostek. Nie musieli zdawać egzaminów 

wstępnych, miejsca na kursach mieli zapewnione. 
Od 2013 roku poprzeczka dla chętnych do 

awansu została podniesiona. Dla szeregowych za-
interesowanych miejscem na kursie obowiązkowe 
stały się egzaminy. Na podstawie testów sprawno-
ści fizycznej, ze znajomości woj-
skowych regulaminów, wiedzy 
o Polsce i świecie, a także dzięki 
możliwości sprawdzenia umiejęt-
ności, w tym wyszkolenia tak-
tycznego, sanitarnego oraz strze-
leckiego, wojsko mogło wybrać 
na kurs najlepszych żołnierzy, 
z wiedzą o wojsku i predyspozy-
cjami dowódczymi. 

Sami zainteresowani, czyli sze-
regowi zawodowi, przyznawali, 
że taka weryfikacja to dobry po-
mysł – każdy z kandydatów może 
bowiem pokazać, co potrafi, a po-
zytywne, udokumentowane wyniki, potwierdza-
jące wiedzę i umiejętności, są dla przełożonych 
znakiem, że w żołnierza warto zainwestować.

ZMIANY JUŻ OBOWIĄZUJĄ
Przez ponad dwa lata regulamin egzaminów 

się nie zmieniał. Organizowano je, według usta-
lonych zasad, w sumie aż siedem razy. „W tym 
czasie wszyscy, zarówno instruktorzy, przełoże-
ni, komendanci szkół, jak i sami zdający, zbiera-
li doświadczenia, uwagi, przyglądali się i zasta-

nawiali, co i jak można jeszcze ulepszyć”, mówi 
chor. Marcin Szubert, rzecznik Szkoły Podofi-
cerskiej Wojsk Lądowych. 

Prace nad zmianami przez blisko trzy miesią-
ce w 2014 roku prowadził specjalnie powołany 
zespół. W jego skład weszli przedstawiciele 
między innymi: inspektoratów Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szkół podofi-
cerskich, a także podoficerowie z dywizji, skrzy-

deł i flotylli. 
Efektem jest znowelizowany 

„Regulamin kwalifikowania na 
kurs doskonalący dla szerego-
wych zawodowych posiadających 
zgodę na przystąpienie do egza-
minu na podoficera”. 

Dokument obowiązuje od 
1 kwietnia i dotyczy wszystkich 
trzech szkół podoficerskich: w Po-
znaniu (wojsk lądowych), Dębli-
nie (sił powietrznych) i Ustce (ma-
rynarki wojennej). „Dotąd egza-
miny we wszystkich tych szkołach 
w praktyce wyglądały nieco ina-

czej. Na przykład w Poznaniu szeregowi zdawali 
egzaminy ze strzelania, w dwóch pozostałych pla-
cówkach już nie. Wyszliśmy więc z założenia, że 
przyszli kaprale, bez względu na kolor munduru 
i szkołę, do której zdają, powinni być traktowani 
jednakowo i zdawać identyczne egzaminy”, tłuma-
czy płk Włodzimierz Chupka, szef Oddziału 
Kształcenia Zawodowego w Dowództwie Gene-
ralnym RSZ.

Z tego między innymi względu ujednolicono 
chociażby sprawdzian praktyczny kandydatów na 

DZIĘKI 
EGZAMINOM 
WSTĘPNYM 
NA KURSY 
PODOFICERSKIE 
TRAFIAJĄ 
NAJLEPSI 
SZEREGOWI 
ZAWODOWI
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niezbędnik

kurs. Teraz obejmuje on na przykład wykonanie norm szkole-
niowych z taktyki czy ze szkolenia ogniowego. Inny jest też 
sposób oceny tej części egzaminu. O ile wcześniej były tylko 
dwa kryteria (wykonał, nie wykonał), o tyle teraz egzaminato-
rzy będą też mogli wystawić ocenę pośrednią (wykonał z ma-
łymi błędami). Taka zmiana wynika z dotychczasowych ob-
serwacji egzaminujących. Bywało, że choć żołnierz był świet-
nie przygotowany, to pod wpływem stresu nie mógł poradzić 
sobie z zadaniem. 

W teście teoretycznym, oprócz znajomości regulaminów 
ogólnego czy musztry, problematyki dyscypliny wojskowej, 
wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, pojawiły się nowe 
zagadnienia: język angielski i kodeks honorowy żołnierza. 
Wprowadzenie tego ostatniego elementu odbyło się przy sze-
rokiej akceptacji całego środowiska podoficerskiego. „Korpus 
podoficerów chce mieć wśród swoich najlepszych żołnierzy, 
takich, którzy znają wzory postępowania, zachowania i prze-
strzegają ich bez względu na staż czy miejsce pełnienia służ-
by. To dość istotny, choć często pomijany dokument”, tłuma-
czy płk Chupka.

W testach zrezygnowano z pięciu pytań dotyczących metody-
ki szkolenia. „To nie były jakieś szczególnie trudne pytania, ale 
budziły sprzeciw szeregowych. Argumentowali, że kandydują 
na dowódców, więc nie można od nich wymagać tego, czego 
dopiero mają się nauczyć”, wyjaśnia oficer z DGRSZ. Na roz-
wiązanie 40 pytań testowych kandydat będzie miał 40 min. 

LICZY SIĘ DOŚWIADCZENIE
Pomysłodawcy przystali na postulaty szeregowych, aby 

zmienić normy w testach sprawnościowych. Jak dotąd, kan-
dydaci na kaprali zdawali wf. według norm dowódczych. Te-
raz obowiązują ich takie, jak podczas egzaminu rocznego 
z wf., który zdają w swoich jednostkach. Te dla dowódców 
będą zaliczać dopiero po zakończeniu półrocznego kursu.

Szeregowi przystępujący do testu sprawności wybiorą też 
między biegiem na 3 km i pływaniem ciągłym przez 12 min. 
Podobną alternatywę dostaną w wypadku podciągnięć na 
drążku i ugięć ramion na ławeczce. „To także wynika z na-

szych doświadczeń. Zdarzało się, że kontuzja czy nadweręże-
nie uniemożliwiły żołnierzowi wykonanie zadania. Teraz, ma-
my nadzieję, będzie dla wszystkich sprawiedliwie”, mówi 
płk Chupka. 

Inicjatorzy zmian podkreślają zwiększenie rangi rozmowy 
kwalifikacyjnej, w której zamiast dotychczasowych 30 punk-
tów kandydat na kurs może ich zdobyć aż 80. Opracowane zo-
stały specjalne karty z uwzględnieniem grup osobowych, do-
precyzowano też kryteria oceny, jeśli chodzi o autoprezenta-
cję, wykształcenie czy dodatkowe kwalifikacje. „W przypadku 
sił powietrznych, gdzie wykształcenie techniczne jest szcze-
gólnie istotne, premiowane jest także to uzyskane w szkole 
średniej. U wszystkich premiowane są klasa kwalifikacyjna, 
udokumentowana znajomość języka obcego oraz doświadcze-
nie misyjne”, tłumaczy oficer z DGRSZ.

320 PUNKTÓW – MAKSIMUM
W sumie z każdej z czterech części egzaminu: z wychowa-

nia fizycznego, testu z wiedzy teoretycznej, sprawdzianu 
umiejętności praktycznych i rozmowy kwalifikacyjnej, żoł-
nierz może uzyskać po 80 punktów. Maksymalnie będzie 
więc mógł zdobyć ich 320, zamiast dotychczasowych 250. To, 
zdaniem pomysłodawców, celowe założenie, by żadna z czę-
ści egzaminu nie była decydująca. „Jeśli komuś gorzej pójdzie 
na testach sprawnościowych, będzie miał szansę narobić 
punkty w pozostałych częściach”, podkreśla oficer z DGRSZ. 
Warunkiem zaliczenia testu teoretycznego i sprawdzianu 
praktycznego będzie uzyskanie minimum 60% – czyli po 
48 punktów. 

Autorzy zmian w regulaminie liczą, że dokument stanie się 
pomocny dla wszystkich potencjalnych kandydatów na pod-
oficerów. „Doprecyzował wiele spraw. Ktoś, kto dziś jako sze-
regowy zaczyna karierę w wojsku, może do niego zajrzeć 
i zorientować się, jakie wykształcenie musi uzupełnić, w zdo-
bycie których dodatkowych umiejętności warto zainwestować. 
W ciągu pięciu lat służby, wymaganej, by starać się o udział 
w kursie, naprawdę wiele można zrobić, by na egzaminie wy-
paść jak najlepiej”, mówi płk Chupka.

St. chor. sztab. Paweł Urbański 
jest zastępcą komendanta SPWL 
w Poznaniu.

K O M E N T A R Z E

P A W E Ł  U R B A Ń S K I

Obowiązkiem kandydata w trakcie całego postępowania będzie posiadanie karty egzaminacyjnej, 

gdzie będą wpisywane wyniki z danego sprawdzianu.

Zmianie uległa również kwestia rozstrzygania o przyjęciu kandydatów z taką samą liczbą punk-

tów. W pierwszej kolejności decydować będzie wysługa co najmniej pięciu lat w korpusie szere-

gowych zawodowych, a następnie liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z wychowania fi-

zycznego.

Określono również zasady wydalenia kandydata z egzaminów do macierzystej jednostki za narusza-

nie ustalonego porządku egzaminów wstępnych, spożywanie alkoholu lub innych środków wywołują-

cych podobne działanie, utrudnianie zdawania egzaminów innym kandydatom czy ściąganie.

n
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Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy z interpretacją 
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Zderzenia z paragrafem
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skierowana do właściwej wojskowej komisji le-
karskiej, przed którą zostają przeprowadzone wy-
magalne badania specjalistyczne. Dopiero po wy-
daniu pozytywnego orzeczenia o zdolności do za-
wodowej służby wojskowej jest możliwe podjęcie 
dalszych kroków. 

wania. Co prawda art. 28 ust. 4d przyznaje prze-
wodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej  
prawo do wszczęcia z urzędu postępowania 
w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej, jeżeli ostateczne orzeczenie 
o stopniu zdolności tych osób do czynnej służby 
wojskowej zostało wydane z naruszeniem przepi-
sów prawa. Pamiętać jednak należy, że chodzi tu-
taj o przypadki rażącego naruszenia prawa, nie 
zaś zmiany stanu faktycznego, za który uważa się 
również zmianę stanu zdrowia. 

Powrót do służby 

Odwołanie od orzeczenia

 n

 n

Jako kapitan z powodów zdrowotnych odszedłem 
ze służby zawodowej cztery lata temu. Teraz mój 
stan zdrowia na tyle się poprawił, że chciałbym 
znów włożyć mundur. Czy to możliwe? Jak to 
zrobić? Czy muszę wcześniej znaleźć sobie etat? 

 Powrót do zawodowej służby jest możliwy. 
Każdy żołnierz rezerwy ma pełne prawo do 
podjęcia działań, by ponownie zostać powoła-
nym do zawodowej służby wojskowej. Warun-
kiem jest występowanie w strukturze organizacyj-
nej etatu tożsamego ze stopniem, który żołnierz 
miał przed zwolnieniem z zawodowej służby woj-
skowej oraz pisemnej zgody dyrektora Departa-
mentu Kadr MON dotyczącej wszczęcia procedu-
ry powołania do służby. Procedura powołania jest 
taka jak dla kandydata na żołnierza zawodowego. 
Osoba ubiegająca się o powrót do służby zostaje 

Czy istnieje możliwość odwołania się do komisji, 
gdy dostałem kategorię D? Chciałbym się odwo-
łać i ponownie stanąć przed WKU. 

  Odwołanie zostanie oddalone. Przepisy 
art. 28 ust. 4c oraz art. 29 ust. 3a ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowią, że w czasie pokoju nie kieruje 
się do wojskowej komisji lekarskiej tych osób, 
wobec których wydano ostateczne orzeczenie 
ustalające kategorię zdolności do czynnej służby 
wojskowej D albo E. 

Sprawa obejmuje ostateczne orzeczenie komisji 
lekarskiej. Jest ono wiążące dla organu. Zmiana 
stanu zdrowia już po ostatecznym ustaleniu kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 
w sytuacji gdy wobec wnioskodawcy orzeczono 
kategorię D, nie uzasadnia wznowienia postępo-

ROBERT KŁOSIŃSKI

ROBERT KŁOSIŃSKI

PODSTAWA PRAWNA: 
ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej z 21 listopada 1967 roku (DzU 1967 nr 44 
poz. 220) – tekst jednolity z 26 marca 2012 roku 
(DzU 2012 poz. 461) – art. 28 ust. 4c i 4d oraz art. 29 
ust. 3a.

PODSTAWY PRAWNE: 
ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz niektórych innych ustaw z 11 paździer-
nika 2013 roku (DzU 2013 poz. 1355 z późn. zm.) 
– art. 2, art. 5 ust. 1, art. 10; rozporządzenie ministra 
obrony narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 
orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej 
oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komi-
sji lekarskich w tych sprawach z 4 grudnia 2012 roku 
(DzU 2012 poz. 1481) – załącznik 1.
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wyjazdem z jednostki do momentu powrotu po 
wykonaniu zadania służbowego to natomiast 
czas podróży służbowej, za której każdą pełną 
dobę przysługuje żołnierzowi zawodowemu die-
ta w 100% wysokości, wynosząca obecnie 30 zł. 
W związku z tym, czas służby polegający na re-
alizacji zadania służbowego, jakim jest zgrupo-
wanie poligonowe, jest prawidłowo rozliczony 
wówczas, gdy żołnierze otrzymują rozkaz dzien-
ny – polecenie wyjazdu służbowego. Od mo-
mentu wyjazdu z jednostki wojskowej do  
momentu powrotu ze szkolenia poligonowego 
trwa podróż służbowa, okres spędzony zaś na 
poligonie stanowi czas służby. 

Na marginesie należy zauważyć, że pojęcie 
nadgodzin wywodzi się z prawa pracy. W wypad-
ku żołnierzy zawodowych możemy mówić jedy-
nie o czasie służby w wymiarze ponadnormatyw-
nym. I tak według generalnego założenia, zadania 
służbowe żołnierzy zawodowych powinny być 
ustalane przez przełożonych w sposób pozwalają-
cy na ich wykonanie w ramach 40 godzin służby 
w tygodniu, w wymiarze nieprzekraczającym 
przeciętnie 48 godzin w tygodniu w czteromie-
sięcznym okresie rozliczeniowym. Za okres służ-
by przekraczający 40 godzin służby w tygodniu 
przysługuje czas wolny w takim samym wymia-
rze. Jednak przepisy ustalające powyższe reguły 
nie znajdą zastosowania do żołnierzy zawodo-
wych odbywających ćwiczenia i szkolenia poligo-
nowe, traktowanych przez ustawodawcę jako za-
dania o charakterze nadzwyczajnym, za które 
– niezależnie od czasu ich trwania i dni, w któ-
rych te zadania są realizowane – czas wolny się 
nie należy. 

Rozliczenie zgrupowań poligonowych

 n

W tym roku braliśmy udział w dwóch zgrupowa-
niach poligonowych, za każdy z nich zostaliśmy 
inaczej rozliczeni. Chodzi mi o sam przejazd na 
miejsce. W pierwszym wypadku dostaliśmy na 
podróż suchy prowiant, nie otrzymaliśmy nato-
miast żadnego dokumentu będącego poleceniem 
wyjazdu służbowego. Dotarcie do celu zajęło żoł-
nierzom średnio 12 godzin, a niektórym nawet 
około 18. Do rozliczenia zgrupowania (liczba dób 
x 30 zł) został wliczony czas od przyjazdu do 
miejsca odbywania się ćwiczeń do wyjazdu. 
W wypadku drugiego poligonu sytuacja z su-
chym prowiantem się powtórzyła, nie dostaliśmy 
także poleceń wyjazdu służbowego, jednak przy 
rozliczaniu czas trwania poligonu został zwięk-
szony o okres odbywania podróży. Jak powinien 
faktycznie być rozliczony okres zgrupowania 
i czy na przejazd powinniśmy otrzymać polecenie 
wyjazdu służbowego, według którego można roz-
liczyć czas wolny (nadgodziny)? Jednocześnie 
prosimy o odpowiedź na pytanie, czy za przepra-
cowane niedziele na zgrupowaniu poligonowym 
należy się wolne. 

Wyjeżdżałem w niedzielę (zgodnie z rozkazem 
dziennym) pojazdem służbowym na ćwiczenia do 
odległego o 400 km ośrodka poligonowego. 
W czasie przemieszczenia nie pełniłem żadnej 
funkcji (kierowca, dowódca pojazdu, konwojent), 
byłem jedynie pasażerem pojazdu i posiadałem 
broń służbową. Czy w takiej sytuacji nie wykonu-
ję obowiązków służbowych i nie przysługują mi 
godziny nadliczbowe? Czy nie jest to nadinterpre-
tacja przepisów prawa przez przełożonych?

 Czas służby żołnierzy zawodowych jest re-
gulowany przez art. 60 ustawy z 11 września 
2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawo-
dowych oraz rozporządzenie ministra obrony 
narodowej z 26 czerwca 2008 roku w sprawie 
czasu służby żołnierzy zawodowych. 

Zgodnie z ustawą wymiar czasu pełnienia 
obowiązków służbowych przez żołnierzy zawo-
dowych jest określony ich zadaniami służbowy-
mi. Ćwiczenia i szkolenia poligonowe są zada-
niami służbowymi i okres poświęcony na ich 
wykonanie stanowi czas służby. Okres między 

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

niezbędnik

DAMIAN MAZANOWSKI 

Kancelar ia  Radców Prawnych SC

K.  Przymęcka & J.P.  Przymęcki

PODSTAWY PRAWNE: 
ustawa z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych (DzU 2014 poz. 1414) – art. 60 
ust. 1–2 i 4; rozporządzenie ministra obrony narodowej 
z 26 czerwca 2008 roku w sprawie czasu służby żołnierzy 
zawodowych (DzU 2008 nr 122 poz. 786) – §4 ust. 2 
pkt 2.
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Wyższe dodatki dla niezawodowych

Wojsko chce zwiększyć limit 
szkoleń do Narodowych 

Sił Rezerwowych.

Napływ ochotników

10 zł za skok ze spadochronem, 15 zł za godzinę wykonywania zadań nurkowych 
– na takie między innymi dodatki mogą liczyć żołnierze niezawodowi, w tym 

rezerwiści i osoby odbywające służbę przygotowawczą. 

Znowelizowane rozporządzenie 
w sprawie stawek uposażenia oraz 
dodatków do niego jest efektem 

nowelizacji między innymi ustawy 
o uposażeniu żołnierzy niezawodo-
wych. Zastąpiło dwa dotychczasowe 
dokumenty. Nowe przepisy dotyczą 
żołnierzy: odbywających zasadniczą 
służbę wojskową, przeszkolenie woj-
skowe oraz rezerwistów i osoby prze-
niesione do rezerwy niebędące żołnie-
rzami rezerwy obywającymi ćwiczenia 
wojskowe.

Według znowelizowanych przepisów 
żołnierze rezerwy oraz osoby przenie-
sione do rezerwy niebędące żołnierza-
mi rezerwy za każdy dzień udziału 
w ćwiczeniach otrzymają wynagrodze-
nie zasadnicze uzależnione od stopnia 
etatowego zajmowanego stanowiska 
służbowego, a nie, jak dotąd, od posia-
danego stopnia wojskowego Wynagro-
dzenie to będzie ustalane procentowo 
od stawki najniższego uposażenia za-
sadniczego żołnierza zawodowego 
(obecnie 2,5 tys. zł). Rezerwiści za je-
den dzień ćwiczeń otrzymają więc: ka-
pitan – 112,50 zł netto (4,5%), chorąży 
– 92,50 zł (3,7%), a szeregowy – 70 zł 
(2,8%,). 

Zmieniły się także stawki dodatków 
wypłacanych żołnierzom ze względu na 

szczególne warunki służby wojskowej. 
Dodatek za służbę na morzu w składzie 
etatowej załogi jednostki pływającej 
marynarki wojennej – za każdy dzień 
zaokrętowania połączonego z wyjściem 
w morze na czas nie krótszy niż sześć 
godzin wyniesie od 7,50 do 20 zł 
(wcześniej 6–18 zł). Kwota będzie uza-
leżniona na przykład od tego, czy służ-
ba jest pełniona na okręcie podwod-
nym, czy nawodnym.

Większe pieniądze dostaną też osoby 
wykonujące zadania z użyciem specja-
listycznego sprzętu nurkowego. Tzw. 
dodatek nurkowy wyniesie 15 zł (wcze-
śniej 14 zł) za każdą godzinę spędzoną 
pod wodą. 

Wzrośnie dodatek desantowy dla żoł-
nierzy, którzy w trakcie szkolenia woj-
skowego będą skakać ze spadochro-
nem. Za każdy skok otrzymają 10 zł 
(dotychczas 9 zł).

Do 30 zł (wcześniej 23 zł) wojsko 
wypłaci tym, którzy pełnią służbę 
w etatowym patrolu rozminowania 
i wykonują zadania związane z oczysz-
czaniem terenów z materiałów wybu-
chowych lub niebezpiecznych albo 
uczestniczą w ich unieszkodliwianiu. 
Dodatek za rozminowanie będzie przy-
znawany za każdy dzień wykonywania 
takich zadań. 

armia SPRAWY ŻOŁNIERZY| |

Żołnierze niezawodowi mogą też li-
czyć na tzw. dodatek operacyjny. Bę-
dzie on wypłacany tym, którzy poza 
macierzystą jednostką wojskową będą 
wykonywać zadania związane z bezpo-
średnim udziałem w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych lub likwidacji ich skut-
ków albo w akcjach poszukiwawczych 
lub ratowania życia ludzkiego. Przepisy 
doprecyzowały, że ma on przysługiwać 
„za każdą rozpoczętą dobę”, który to 
termin wprowadzono zamiast funkcjo-
nującego pojęcia dnia. Dodatek opera-
cyjny będzie teraz wynosił 45 zł, a nie, 
jak dotychczas, 21 zł. 

Rozporządzenie zmieniło również 
wysokość dodatków za służbę w wa-
runkach szkodliwych lub uciążliwych 
dla zdrowia. Kwota comiesięcznego 
dodatku będzie uzależniona od stopnia 
szkodliwości. Za pierwszy stopień żoł-
nierz zamiast 42 zł otrzyma – 75 zł, za 
drugi – 90 zł (dotychczas 56 zł), za 
trzeci 120 zł (84 zł), a za czwarty 
– 180 zł (126 zł).

Nowością w rozporządzeniu jest za-
pis, który daje prawo wypłaty żołnie-
rzom rezerwy tzw. dodatku motywacyj-
nego za klasę specjalisty. W wypadku 
III klasy dodatek wyniesie 30 zł, 
II – 45 zł, I – 60 zł, najwyższej zaś, mi-
strzowskiej – 90 zł. P G / P Z n

Rozpoczął się drugi z zaplanowanych 
na tan rok turnusów służby przygo-

towawczej do korpusu szeregowych 
w Narodowych Siłach Rezerwowych. 
Do dziewięciu wojskowych centrów 
szkolenia trafiło blisko 3 tys. ochotni-
ków. To znacznie więcej niż podczas 
pierwszego turnusu, gdy do wojska 

na jest nowelizacja rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie określenia liczby 
osób, które w 2015 roku mogą być po-
wołane do czynnej służby wojskowej. 
Dzięki zmianie tych przepisów służbę 
przygotowawczą będzie mogło przejść 
w tym roku o około 1200 osób więcej 
niż pierwotnie zakładano.

Służba przygotowawcza na potrzeby 
korpusu szeregowych przeznaczona 
jest dla ochotników, którzy nigdy nie 
służyli w wojsku. Szkolenie trwa czte-
ry miesiące, a po jego ukończeniu 
ochotnicy będą mogli podpisać kon-
trakt na wykonywanie obowiązków 
w ramach NSR. P Z ,  P G n
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przyszło około 1750 chętnych. Na razie 
jednak liczba powołań mieści się w te-
gorocznym limicie. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra obrony w 2015 ro-
ku w ramach służby przygotowawczej 
w trzech korpusach (oficerski, podofi-
cerski i szeregowych) wojsko będzie 
mogło przeszkolić do 6 tys. osób. 

„W związku z tym, że w ostatnim cza-
sie wzrosła liczba osób, które chcą 
przejść przeszkolenie wojskowe, planu-
jemy przyjąć więcej ochotników do służ-
by przygotowawczej na potrzeby korpu-
su szeregowych”, zapowiada płk Tomasz 
Szulejko, rzecznik Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. W tym celu koniecz-
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Kandydaci do oceny

Pomoc finansowa na kształcenie  
to propozycja dla żołnierzy rezerwy,  

którzy mają nadane przydziały kryzysowe  
w jednostkach wojskowych.

Dofinansowanie nauki żołnierzy NSR-u

Obowiązują już przepisy w sprawie 
opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej.

Projekt rozporządzenia w tej spra-
wie przygotował resort obrony. 
Zgodnie z nim rezerwista, który 

chce podnieść swoje kwalifikacje zawo-
dowe na studiach, kursie czy stażu, bę-
dzie mógł otrzymać z wojska dofinan-
sowanie. Warunek to nadany przydział 
kryzysowy i szkolenie zbieżne z wyma-
ganiami na danym stanowisku wojsko-
wym. Rezerwista zainteresowany tą 
formą pomocy będzie musiał złożyć pi-
semny wniosek do dowódcy jednostki, 
w której przydziale kryzysowym się 
znajduje. W dokumencie powinny zo-
stać zamieszczone informacje między 
innymi o: instytucji prowadzącej kształ-
cenie (np. szkoła, uczelnia, ośrodek 
szkolenia), kierunku i trybie kształce-
nia, terminach zajęć i planowanym ter-

minie zakończenia nauki, a także 
o kwalifikacjach lub tytułach, które żoł-
nierz uzyska po zakończeniu kształce-
nia. Rezerwista będzie też musiał wska-
zać kwotę, o którą się ubiega. Dopiero 
wtedy dowódca będzie mógł zawrzeć 
z żołnierzem umowę na dofinansowa-
nie jego nauki. 

Wysokość dofinansowania wypłaca-
nego rezerwistom będzie uzależniona 
od deklarowanego przez żołnierza re-
zerwy czasu pozostawania w przydzia-
le kryzysowym już po zakończeniu na-
uki. Im dłuższy będzie ten okres, tym 
wyższa kwota otrzymana od wojska. 
Jeśli kształcenie będzie kosztowało na 
przykład 3 tys. zł, a żołnierz zdecyduje 
się jedynie przez rok przebywać 
w przydziale danej jednostki, wtedy 

będzie mu przysługiwać 1000 zł. 
W wypadku trzech lat przydziału re-
zerwista będzie mógł liczyć na zwrot 
kosztów nauki w całości, czyli w wy-
sokości 3 tys. zł.

Jeśli rezerwista zerwie kontrakt na 
służbę w Narodowych Siłach Rezerwo-
wych, nie będzie się wywiązywał ze 
swoich obowiązków służbowych 
w trakcie ćwiczeń wojskowych lub nie 
przedstawi zaświadczenia potwierdza-
jącego zaliczenie danego okresu kształ-
cenia, będzie musiał zwrócić wojsku 
pieniądze. Zwrot taki nie będzie ko-
nieczny, gdy wobec żołnierza rezerwy 
zostanie orzeczona niezdolność do 
czynnej służby wojskowej lub psycho-
log stwierdzi u niego przeciwwskazania 
do pełnienia służby.

Resort obrony narodowej, uwzględ-
niając między innymi wykształcenie 
żołnierzy NSR-u, wyliczył, że rocznie 
o dofinansowanie nauki może się starać 
do 300 osób. Przy założeniu, że na każ-
dego przypadną średnio 3 tys. zł, sza-
cunkowe koszty wprowadzenia w życie 
rozporządzenia to 900 tys. zł rocznie.
P G / P Z n

Rozporządzenie ministra obrony 
narodowej określa sposób i tryb 
opiniowania służbowego żołnie-

rzy służby przygotowawczej, w tym 
skalę ocen, tryb postępowania odwo-
ławczego oraz wzór arkusza opinii 
służbowej.

Dokument zakłada, że opinia służbo-
wa będzie wystawiana w wypadku 
zwolnienia żołnierza ze służby, a także 
w trakcie jej pełnienia w określonych 
sytuacjach, na przykład na wniosek do-
wódcy jednostki wojskowej właściwego 
do zawarcia kontraktu na służbę w NSR 
lub na wniosek samego żołnierza. Spo-
rządzać ją będzie bezpośredni przeło-
żony żołnierza. W specjalnym arkuszu 
oceny oprócz danych personalnych 
i zajmowanego stanowiska znajdą się 

informacje o wykształceniu, ukończo-
nych kursach, szkoleniach i znajomości 
języków obcych. 

Ocenie będą też podlegać cechy oso-
bowe żołnierza, takie jak zdolność do 
współdziałania, odpowiedzialność, ko-
munikatywność, determinacja, odpor-
ność psychofizyczna (np. wykonywanie 
zadań pod presją czasu), prezencja oraz 
predyspozycje dowódcze (np. umiejęt-
ność stawiania zadań i egzekwowanie 
ich wykonania, trafność podejmowanych 
decyzji). Skala ocen przyjęta dla tej czę-
ści opinii będzie wynosić od 2 do 5. 

Podczas opiniowania będą też 
uwzględniane wyniki żołnierza uzyska-
ne ze szkolenia w trakcie służby, a tak-
że ogólna nota z dyscypliny wojskowej. 
Tu będą się liczyć nagrody i kary, jakie 

żołnierz otrzymał w czasie służby, 
a także jego szczególne osiągnięcia wy-
kraczające poza program szkolenia lub 
obowiązki na zajmowanym stanowisku. 

Trzy oceny – za wyniki w szkoleniu, 
dyscyplinę i cechy osobowe – złożą się 
na jedną ogólną notę z opiniowania. Żoł-
nierz będzie mógł otrzymać ocenę od 2 
do 5 (bardzo dobra – średnia 4,51 lub 
wyższa; dobra – 3,51–4,50; dostateczna 
– 2,51–3,50, niedostateczna – poniżej 
2,51). Najlepszą i najsłabszą ocenę prze-
łożony będzie musiał uzasadnić. 

W arkuszu oceny przełożony będzie 
mógł także wpisać informacje o woj-
skowej przyszłości żołnierza, między 
innymi te dotyczące skierowania do 
służby w NSR, na kurs czy szkolenie, 
ale też zwolnienia ze służby. P G / P Z n
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Już w trakcie służby można zacząć gromadzić dokumenty do 
tzw. portfolio. Ułatwi to na przykład podjęcie praktyk zawodowych 

w firmie, w której chciałoby się pracować po zdjęciu munduru. 
Korzystając z rekonwersji, można się też starać o środki unijne.

Praktyki zawodowe 
i środki unijne

|

Zapoznanie się ze środowiskiem pracy w potencjalnym 
przyszłym miejscu zatrudnienia umożliwia praktyka 
zawodowa. Z tej formy pomocy rekonwersyjnej moż-
na skorzystać sześć miesięcy przed zwolnieniem 

z wojska, o ile pełniło się zawodową służbę wojskową co naj-
mniej dziewięć lat. Praktyki pozwalają zdobyć przydatne 
kompetencje i doświadczenie, potrzebne na nowym stanowi-
sku. Zgodę na udział w nich musi wyrazić dowódca jednost-
ki, w której zainteresowany żołnierz pełni służbę, i dyrektor 
Departamentu Spraw Socjalnych MON.

W wypadku „praktykowania” poza miejscem zamieszkania 
(w miejscowości oddalonej więcej niż 50 km), można liczyć 
na pokrycie kosztów do 20 przejazdów i 30 noclegów. 

Obserwuje się wzrost zainteresowania praktykami zawodo-
wymi. W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 475 od-
chodzących z armii żołnierzy (13%), podczas gdy w 2013 ro-
ku tylko 204 (8%). Badania sondażowe przeprowadzone 
w 2014 roku wskazują, że praktyki przyczyniły się do znale-
zienia zatrudnienia w wypadku 75% osób, które je odbywały.

POZNAJ SWOJE PREDYSPOZYCJE
Bez względu na to, z której formy pomocy będzie się chcia-

ło skorzystać, planując odejście z wojska, pracownicy rekon-
wersji zachęcają, aby już w trakcie służby tworzyć coś na 
wzór portfolio. Zbieranie i uzupełnianie informacji na temat 
przebiegu kariery zawodowej pozwoli lepiej zaplanować dal-
szą ścieżkę rozwoju. W tzw. portfolio powinny się znaleźć in-
formacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej, pre-
dyspozycjach zawodowych i psychoosobowych, stanie zdro-
wia, udzielonej pomocy rekonwersyjnej, w tym na przykład 
odbytych kursach i szkoleniach. To także właściwe miejsce 
na wpisanie dalszych planów zawodowych i zainteresowań 
pozazawodowych. 

Można też skorzystać z kwestionariusza zainteresowań za-
wodowych (KZZ), wykorzystywanego w rekonwersji od kil-

ku lat. Bezpłatnie i profesjonalnie przeprowadzony test z wy-
korzystaniem KZZ pozwala uzyskać konkretną wiedzę na te-
mat predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Dzięki temu 
można zweryfikować lub potwierdzić wybraną przez siebie 
dalszą ścieżkę kariery zawodowej.

W wielu wypadkach wyniki z testu z użyciem KZZ stają się 
inspiracją do zmiany myślenia o sobie czy na temat własnej 
przyszłości zawodowej. W 2013 roku za pomocą tego typu na-
rzędzi zbadano i określono predyspozycje 236 uprawnionych 
osób. Rok później KZZ wykorzystano w wypadku 211 osób.

SKORZYSTAJ Z PIENIĘDZY UNII
Jeśli jest się uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej, 

można też skorzystać ze środków pozabudżetowych, między 
innymi w ramach projektów finansowanych z Unii Europej-
skiej. Oferta jest skierowana do tych osób, które chcą pod-
wyższyć swoje kwalifikacje lub zamierzają nabyć nowe umie-
jętności zawodowe.

Projekty są realizowane przez tzw. beneficjentów projektu, 
zwykle instytucje, firmy lub fundacje, które same mogą pro-
wadzić szkolenia lub zlecać to innym podmiotom. Udział 
w nich jest dobrowolny i bezpłatny. Grupy docelowe każdego 
projektu są określane indywidualnie. W niektórych mogą 
uczestniczyć tylko żołnierze, w innych są oni jedną z grup. 
Szkolenia, z których korzystają zainteresowani, dotyczą naj-
częściej administracji, specjalistycznych kursów komputero-
wych lub językowych. 

Do końca sierpnia 2015 roku w województwie mazowiec-
kim, w ramach projektu „Zwyciężyć na froncie pracy” 70 żoł-
nierzy i pracowników wojska bezpłatnie zdobywa kwalifika-
cje w zawodach: operatora koparko-ładowarki, kierowcy auto-
busu, instruktora nauki jazdy czy operatora kontroli bezpie-
czeństwa. Liderem projektu jest Centrum Samorządności 
i Regionalizmu w Łowiczu, a sam projekt jest finansowany 
w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”. n



5.



NUMER 6 | CZERWIEC 2015 | POLSKA ZBROJNA 83

Z  Ż O Ł N I E R S K I E G O  K O T Ł A||

W wiosenne, słoneczne, niesprzyjające działaniom 
wojennym popołudnie, gdy już z ulgą zakończyli-
śmy czynności służbowe, gospodarze zaprosili nas 

na poczęstunek w pięknych okolicznościach przyrody. Wy-
głodniali niczym wilcy, rozsiedliśmy się wojskowym gronem 
przy stołach, czekając na catering. Młodzież żałowała, że nie 
będzie grilla, ktoś marudził, że dopiero co uczestniczył 
w wojskowej imprezie, na której królowały polędwiczki… 

Nagle sensacja! Zajeżdża kuchnia polowa, pachnąca 
z daleka grochówką. Spotkanie celebruje szef z chochlą. 
Wprawdzie zamiast menażek widać plastiki, ale najstar-
sze pokolenie się rozmarza: „A pamiętacie, jak nam cią-
gle serwowali na śniadanie białe szaleństwo? U nas to był 
trotyl i szynka w czekoladzie. A na poligonie pancerniki, 
dobrze jak się trafiło na małpinę. A do picia jodyna na 
okrągło!”.

Seniorzy ciągną kulinarne opowieści i zrywają boki. Ju-
niorzy biorą repety i proszą o tłumaczenie. W pewnej chwi-
li stary komandziocha pyta kolegów, absolwentów Zme-
chu: „A pamiętacie, jak w szkole oficerskiej nieustannie 
serwowano nam na śniadanie gotowany boczek?”. Pamięta-
ją. Pamiętają również ekspedycję „Witaminy”: „Było to bo-
dajże w lipcu. Pobraliśmy od pomocnika szefa kompanii 
duże brezentowe pokrowce na pościel, a wieczorem myk, 
przez płot, do ogródków działkowych naszych charyzma-
tycznych dowódców i szacownych przełożonych. Po paru 
godzinach buszowania w grządkach dźwigaliśmy do koszar 
zapas witamin na cały tydzień. Były wprawdzie wokół tych 
łupieżczych wypraw jakieś dochodzenia, śledztwa, więc 

musieliśmy dobrze dopracować 
skrytki. Szczerze mówiąc, boczek 
w towarzystwie pomidorów, ogór-
ków i sałaty smakował zupełnie 
inaczej, a ponadto mieliśmy wspa-
niale przećwiczone zagadnienie 
żywienia grupy specjalnej w wa-
runkach naturalnych”.
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Dziesięć kwiatostanów czarnego 
bzu, 250 g mąki, dwa jajka, 
szklanka mleka, pół szklanki wody, 
szczypta soli, olej do smażenia, 
cukier puder, kilka truskawek.

Trzy garście komosy, cztery ziemniaki, 
dwie marchewki, dwa pory, trzy ząbki 
czosnku, sól, dwa litry bulionu, gęsty 
jogurt.

Ł A T W E

E K S T R E M A L N E  K U L I N A R I A| |

T R U D N E

Oddzielić żółtka od białek. Białka 
ubić ze szczyptą soli na sztywną 

pianę. Z żółtek, mąki, mleka i wody 
zrobić ciasto. Powinno mieć konsysten-
cję gęstej śmietany. Ostrożnie wymie-
szać z białkami. Rozgrzać olej na patel-
ni. Maczać kwiatostany bzu w cieście 
i układać na patelni łodyżkami do góry. 
Smażyć z obu stron na złoto. Usmażo-
ne odsączyć z tłuszczu na papierowym 
ręczniku i podawać z plasterkami tru-
skawek, posypane cukrem pudrem.

Czarny bez kwitnie od maja do 
czerwca. Jego krzaki znajdziemy przy 
płotach, na łąkach i w lasach. Baldachy 
ścinamy w suche dni przed południem. 
Wybieramy te czyste i w pełni rozwi-
nięte. Przed użyciem kwiaty wkładamy 
do zimnej wody, aby wypłukać z nich 

owady. Czarny bez ma właściwości 
napotne, przeciwgorączko-
we i działa moczopędnie, 

uszczelnia ścianki na-
czyń włosko-
watych. Napar 

z kwiatów po-
maga w bólu gar-

dła i zapaleniu spo-
jówek. A D

Zieleninę bardzo dokładnie płucze-
my i siekamy. Obieramy warzywa 

i kroimy – marchewkę i por w talarki, 
a ziemniaki w kostkę. Do garnka 
z wrzącym bulionem wrzucamy wa-

n

n

Zupa z komosą

Smażone kwiaty 
czarnego bzu

rzywa i gotujemy około pół godziny. 
Dodajemy komosę, czosnek przeci-
śnięty przez praskę i sól. Gotujemy 
jeszcze dziesięć minut. Po-
dajemy zupę zabielo-
ną jogurtem.

W Polsce najbar-
dziej popularne są dwie 
odmiany komosy: biała 
i strzałkowa; obie są ja-
dalne. Komosa rośnie 
właściwie wszędzie – na 
polach, w rowach i przy 
śmietnikach. Najlepiej 

zrywać młode rośliny, bo starsze za-
wierają szkodliwe saponiny. Trzeba 

wówczas zalać komosę wrzątkiem, 
a następnie odlać wodę. Dawniej 

na przednówku było to poży-
wienie biedaków. Dziś li-

ście tej rośliny można 
dodawać do sałatek, 

przyrządzać jak szpinak, 
robić z nich farsz. Jadalne 
są też bogate w tłuszcze 
nasiona, które kiedyś 
mielono na mąkę i robio-

no z niej placki. A D
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Amerykańscy politycy nie chcą dopuścić  
do tego, by marynarka wojenna zrezygnowała 

z krążowników rakietowych.

PRZEGLĄD| |

GORĄCE 
KRĄŻOWNIKI

T A D E U S Z  W R Ó B E L
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Jako jeden  
z pierwszych  
do remontu 
przeznaczono 
okręt USS 
„Cowpens”  
(CG-63). 
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rzyszłość krążowników rakietowych 
typu Ticonderoga od kilku lat jest 
przedmiotem sporu między amery-
kańskimi kongresmanami a marynar-
ką wojenną. Wojsko chciało wycofać 
połowę z 22 okrętów będących 
w czynnej służbie, ale ten plan został 
zablokowany przez polityków.

SKRÓCONY TERMIN
Komisja do spraw Sił Zbrojnych 

Izby Reprezentantów (House Armed 
Services Committee – HASC) Kon-
gresu USA 29 kwietnia 2015 roku 
zatwierdziła plan przedstawiony 

przez Randy’ego Forbesa, by o połowę skrócić 
czas przewidziany na modernizację krążowników 
rakietowych typu Ticonderoga. W 2014 roku po-
stanowiono, że potrzeba na to czterech lat. „Wy-
starczy 18 miesięcy, aby je zmodernizować. Dali-
śmy im dodatkowe sześć miesięcy na początek”, 
powiedział kilka dni przed głosowaniem Forbes. 
Jeśli pojawią się problemy, czas pobytu krążowni-
ka w stoczni będzie można wydłużyć do dwóch 
i pół roku.

W 2014 roku kongresmani przyjęli ustawę do-
tyczącą modernizacji jednostek typu Ticonderoga, 
wprowadzającą zasadę 2/4/6. Oznaczało to,  
że: w jednym roku do modernizacji mogą być 
kierowane dwa krążowniki, czas pobytu okrętu 
w stoczni nie mógł być dłuższy niż cztery lata, 
jednocześnie mogłoby być unowocześnianych 
maksymalnie sześć jednostek tego typu. Jako 
pierwsze do remontu wyznaczono okręty 
USS „Cowpens” (CG-63) i USS „Gettysburg” 
(CG-64). Następne w kolejce są USS „Chosin” 
(CG-65) i USS „Vicksburg” (CG-69).

Amerykańska marynarka wojenna zgodziła się 
na zasadę 2/4/6, bo stwarzała ona możliwość uzy-
skania oszczędności rzędu 300–400 mln dolarów, 
co przy cięciach wydatków na obronę miało duże 
znaczenie. Wysłanie okrętu na cztery lata do stocz-
ni pozwalało na zredukowanie liczebności jego za-
łogi do 46 marynarzy. Gdy krążownik jest w czyn-
nej służbie, składa się ona z 330 osób, w tym 
30 oficerów.

HASC przegłosowała skrócenie czasu moder-
nizacji, mimo pisma szefa operacji morskich US 
Navy adm. Jonathana Greenerta do jej przewodni-
czącego Maca Thornberry’ego, w którym admirał 

sygnalizował negatywne skutki takiego rozwiąza-
nia. Dwa lata to zbyt krótko, by redukować załogi 
okrętowe, bo niebawem trzeba będzie je odtwa-
rzać. Skrócenie czasu remontu zmusi marynarkę 
wojenną i stocznie do opracowania nowych har-
monogramów prac na okrętach, co według admi-
rała opóźni realizację programu. Greenert ostrzegł, 
że zasada 2/2/6 spowoduje przyspieszenie wycofa-
nia ze służby ostatnich jednostek typu Ticondero-
ga i nastąpi to w 2035 roku. Rozwiązanie 2/4/6 
wydłuży natomiast czas ich użytkowania o trzy la-
ta. Co ważne, modernizacja przeprowadzana przez 
dwa lata będzie nie tylko bardziej skomplikowana 
od strony organizacyjnej, lecz także znacznie kosz-
towniejsza niż gdyby trwała dwa razy dłużej.

W okrętach prace remontowe obejmą kadłub, 
napęd, systemy mechaniczne i elektryczne, a także 
komputerowe i elektroniczne oraz radar. Unowo-
cześnione zostanie uzbrojenie. Armaty Mark 45 
kalibru 127 mm z lufami o długości 54 kalibrów 
będą zastąpione nowymi z lufami o długości 
62 kalibrów. Pionowe wyrzutnie przystosuje się do 
wystrzeliwania nowych pocisków RIM-162 
ESSM, które są przewidziane do zwalczania nad-
dźwiękowych, manewrujących pocisków przeciw-
okrętowych. Zmodernizowany sonar poprawi na-
tomiast zdolności do zwalczania okrętów podwod-
nych. Na pokładzie krążownika zostanie 
zamontowany system optoelektroniczny krótkiego 
zasięgu pozwalający na monitorowanie otoczenia 
okrętu bez konieczności uruchamiania radaru, któ-
rego emisja zdradza obecność jednostki.

PARLAMENTARNA BLOKADA
W piśmie do przewodniczącego HASC 

adm. Greenert przypomniał, że zaproponowany 
przed laty przez US Navy program modernizacji 
krążowników typu Ticonderoga pozwoliłby utrzy-
mać je w linii jeszcze w latach czterdziestych 
XXI wieku – ostatni okręt miałby zakończyć służ-
bę w 2044 lub 2045 roku. Aby to było możliwe, 
dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej za-
sugerowało wycofanie połowy z 22 krążowników, 
które są w czynnej służbie. Proces ten miałby się 
rozpocząć w 2019 roku. Takie rozwiązanie miało 
dać aż 4,5 mld dolarów oszczędności. Jednocze-
śnie liczba krążowników byłaby taka sama jak 
grup uderzeniowych lotniskowców. Wycofywanie 
ostatnich 11 jednostek rozpoczęłoby się w 2034 
roku. Takie projekty pojawiły się już wcześniej 
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– wtedy chodziło o siedem krążowników, a pierwszych czte-
rech chciano pozbyć się już w 2013 roku – ale podobnie jak te-
raz, zostały one zablokowane w amerykańskim parlamencie.

Przypomnienie tych planów przez admirała mogło przynieść 
negatywny skutek, bo propozycja wysłania krążowników „na 
emeryturę” rozsierdziła wielu członków Kongresu. Forbes za-
uważył, że na wymyśloną wówczas koncepcję, powiązaną 
z wycofaniem tych okrętów, US Navy nie miała pieniędzy. 
Kongresman nazwał to „eutanazją”. Stwierdził, że do realnej 
modernizacji krążowników marynarkę wojenną zmusiła dopie-
ro postawa parlamentu. Nie bez złośliwości zauważył, że danie 
US Navy czterech lat na unowocześnienie poszczególnych jed-
nostek spowoduje, że „nigdy nie zobaczymy tych okrętów po-
nownie w służbie”. Po tej wypowiedzi widać, jak bardzo poli-
tycy z Partii Republikańskiej nie ufają administracji prezydenta 
Baracka Obamy. Polityczny podział był zresztą wyraźnie wi-
doczny w trakcie głosowania HASC nad skróceniem czasu mo-
dernizacji krążowników. Za byli wszyscy republikanie i tylko 
dwóch demokratów. Zwolennicy opcji 2/2/6 wygrali stosun-
kiem 38 do 24 głosów.

Spór o przyszłość krążowników typu Ticonderoga trwa od 
lat. Dowództwo marynarki wojennej chciałoby wycofać co naj-
mniej kilka z 22 jednostek. Wojskowi argumentują, że porów-
nywalne z nimi zdolności bojowe mają niszczyciele rakietowe 
typu Arleigh Burke, a zbudowano już ponad 60 takich okrętów. 
Jednostki typu Ticonderoga mają pionowe wyrzutnie pocisków 
rakietowych ze 122 celami, a niszczyciele 90 lub 96. Obecnie 
krążowniki odgrywają rolę dowództw obrony powietrznej grup 
okrętów. US Navy planuje jednak, że w przyszłości tę funkcję 
przejmą niszczyciele typu Arleigh Burke w wersji Flight IV. 
Kongresmana Forbesa, ale też wielu innych polityków, ta argu-
mentacja jednak nie przekonała. Jego zdaniem w obecnej sytu-
acji międzynarodowej krążowniki typu Ticonderoga są po-
trzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

POTĘŻNY TICO
W latach siedemdziesiątych XX wieku uruchomiono pro-

gram krążowników rakietowych typu Ticonderoga. Jednostkę 
postanowiono wówczas wyposażyć w zintegrowany system 
obrony powietrznej Aegis z wysoce zautomatyzowanym rada-

rem dalekiego zasięgu i pociskami przeciwlotniczymi z rodzi-
ny Standard Missile. Powstała jednostka o pełnej wyporności 
9754 t. Całkowita długość krążownika to prawie 173 m, szero-
kość 16,8 m, a zanurzenie 10,2 m. Jako napęd wybrano cztery 
turbiny gazowe General Electric LM 2500 o mocy 80 tys. KM 
wraz z dwoma wałami napędowymi. Dzięki nim krążownik 
osiąga prędkość ponad 30 w. Stocznie Bath Iron Works i In-
galls Shipbuilding w latach 1984–1994 zbudowały 27 takich 
okrętów (w cenie miliard dolarów za sztukę). 

Pierwsze pięć jednostek – USS „Ticonderoga” (CG-47), 
USS „Yorktown” (CG-48), USS „Vincennes” (CG-49), USS 
„Valley Forge” (CG-50) i USS „Thomas S. Gatek” (CG-51) 
– wyposażono w dwie podwójne wyrzutnie rakiet (zostały wy-
cofane ze służby w latach 2004–2005). Poczynając od szóstego 
krążownika, USS „Bunker Hill” (CG-52), na pokładach uloko-
wano dwie pionowe wyrzutnie rakiet Mk 41, każda z 61 cela-
mi, w których znajdują się rakiety przeciwlotnicze i przeciwra-
kietowe, pociski manewrujące Tomahawk oraz rakietotorpedy. 
Oprócz nich i armat 127-milimetrowych okręt dysponuje dwie-
ma potrójnymi wyrzutniami torped Mk 46, dwiema poczwór-
nymi wyrzutniami pocisków przeciwokrętowych Harpoon 
i dwoma systemami obrony bezpośredniej Phalanx (kierowane 
radarem sześciolufowe działko kalibru 20 mm). Na krążowniku 
znajduje się również lądowisko i hangar dla dwóch śmigłow-
ców SH-60.

Krążowniki rakietowe typu Ticonderoga wchodzą w skład 
grup uderzeniowych lotniskowców lub innych zespołów bojo-
wych. Jedną z ich pierwszych misji było zapewnienie bezpie-
czeństwa żeglugi w Zatoce Perskiej podczas wojny iracko-irań-
skiej w latach osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy obie strony 
zaczęły od 1984 roku atakować nawzajem swe instalacje nafto-
we oraz tankowce z ropą kupioną u przeciwnika, aby osłabić 
potencjał gospodarczo-finansowy. Do ochrony statków handlo-
wych wysłały zatem do Zatoki Perskiej swoje okręty USA, 
Francja i Wielka Brytania.

Okręty typu Ticonderoga wykorzystywano później w wielu 
konfliktach, w które były zaangażowane Stany Zjednoczone 
– poczynając od pierwszej wojny przeciwko Irakowi w 1991 ro-
ku. Ich główną bronią były pociski manewrujące Tomahawk, 
którymi atakowano cele w głębi wrogich terytoriów.

SPÓR O PRZYSZŁOŚĆ KRĄŻOWNIKÓW  
TYPU TICONDEROGA TRWA OD LAT

Krążownik rakietowy typu Ticonderoga USS „Lake Champlain” na tle lotniskowca USS „Nimitz”
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Zwycięska pirania
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Okręt z niespodzianką
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Oferta Damena
H O L A N D I A

Lądowisko oraz hangar, 
który pomieści 
śmigłowiec 11-tonowy 
i bezzałogowy 
statek powietrzny

Duńskie ministerstwo obrony ogłosiło 30 kwietnia 2015 roku, że wy-
brało następcę leciwych gąsienicowych transporterów opancerzonych 

M-113. Po zapoznaniu się z pięcioma ofertami i testach propono-
wanych pojazdów, jako zwycięzcę wskazano kołowy transporter 
opancerzony Piranha V 8x8. Jego producentem jest szwajcarska 
firma Mowag GmbH, która jest częścią grupy General Dynamics 
European Land Systems. Na początek Duńczycy zamierzają kupić 
co najmniej 206 pojazdów, ale ich liczba zwiększy się w przyszło-
ści. Wcześniej pojawiła się informacja, że może być zakupionych 
450 wozów w sześciu wersjach – oprócz bojowej między innymi 
wozy dowodzenia i ewakuacji medycznej.  T W

Sztokholmski Międzynarodowy In-
stytut Badań nad Pokojem (SIPRI) 

podał, że w ubiegłym roku w krótkiej 
nocie do Organizacji Narodów Zjedno-
czonych Wietnam poinformował, że ku-
pił w Rosji dla swych okrętów podwod-
nych typu Kilo wariant pocisków rakie-
towych Klub, które mogą razić cele lą-
dowe i mają zasięg 300 km. Władze 
w Hanoi nie ujawniły ich liczby. SIPRI 
podał, że wraz z pociskami przeciwokrę-
towymi było ich 50. 28 z nich dostar-
czono w ciągu ostatnich dwóch 

lat. Koncern Ałma-Antej, właściciel fir-
my Nowator, producenta pocisków, od-
mówił agencji Reutersa jakiegokolwiek 
komentarza w sprawie tej transakcji. 
Wietnam jest pierwszym państwem Azji 
Południowo-Wschodniej, którego siły 
podwodne dysponują taką bronią.

W 2009 roku Wietnam podpisał z Ro-
sją wart 2,6 mld dolarów kontrakt na bu-
dowę sześciu jednostek typu Kilo. Do-

tychczas jego marynarka wojenna otrzy-
mała trzy z nich. Czwarty okręt jest 
w trakcie przekazywania, piąty przecho-
dzi próby morskie, a prace na szóstym 
zakończą się w przyszłym roku. Eksper-
ci zagraniczni uważają, że zakup poci-
sków Klub przez Wietnam ma związek 
ze sporami terytorialnymi z Chinami na 
Morzu Południowochińskim. Teraz ma-
rynarka wojenna Hanoi ma broń, której 
można w razie konfliktu użyć przeciwko 
celom na wybrzeżu chińskim, w tym ba-

zom morskim. W R

n

Holenderska firma stoczniowa Da-
men zaprezentowała projekt rodzi-

ny dużych okrętów patrolowych OPV-2 
(Offshore Patrol Vessels 2) drugiej  

88
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BWD-4M

Flota myśliwców JF-17 
Thunder pakistańskich sił 
powietrznych zwiększy się 

o 50 maszyn.

P A K I S T A N

Myśliwce  
z Chin
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generacji. Wchodzą w jej skład cztery 
różnej wielkości jednostki. Najmniejsza 
ma mieć 75 m długości i 1400 t wypor-
ności, a największa odpowiednio 103 m 
i 2600 t. Jako jedna z nowości jest 
wskazywane połączenie mostka z cen-
trum dowodzenia i kierowania. Na rufie 
jest lądowisko oraz hangar, który po-
mieści śmigłowiec 11-tonowy i bezza-

łogowy statek powietrzny. W po-
mieszczeniu będzie miejsce na maga-
zyn części zamiennych oraz stanowi-
ska pracy dla obsługi. Pod pokładem 
startowym przewidziano przestrzeń 
do transportu ładunków, kontenerów. 
Jest tam również miejsce dla dwóch 
dziewięciometrowych łodzi półsztyw-
nych. W R T

Według tamtejszych mediów zosta-
ną one dostarczone z Chin w cią-

gu trzech lat. Tym samym Pakistan bę-
dzie miał już 110 samolotów tego typu. 
Pierwszych 60 myśliwców dostarczono 
do tego kraju, poczynając od 2007 ro-
ku. Dziesięć z nich przekazano do jed-
nostki badawczej w Minhas, a pozosta-
łe przydzielono do 16 i 26 Dywizjonu 
w Peszawarze.

Pakistan jest na razie jedynym oprócz 
Chin użytkownikiem myśliwca JF-17, 
znanego też pod nazwą FC-1 Xiaolong, 
który jest efektem współpracy przemy-
słów lotniczych obu państw. W marcu 
tego roku pojawiła się informacja, że 
pierwszym ich nabywcą będzie Birma. 
Także Argentyna jest zainteresowana 
zakupem od 12 do 24 egzemplarzy  
JF-17. W

arsenał

Najważniejsze – BWD-4M

Podwójne zakupy

R O S J A

B O L I W I A

Pierwsze z używanych przez spado-
chroniarzy BED-3 mają już bowiem 

ponad 20 lat. Niewiele jest BWD-4.
Rosyjskie ministerstwo obrony zamó-

wiło w 2012 roku 20 pojazdów z serii 
przedprodukcyjnej do testów. Po dzie-
sięć przydzielono do wojsk powietrzno-

n

Opancerzony pojazd bojowy BWD-4M pozostaje priorytetem 
dla rosyjskich wojsk powietrznodesantowych 

i piechoty morskiej, podał serwis Forecast International. 

desantowych i piechoty morskiej. Pierw-
sze z nich dostarczono w połowie 2013 
roku, a ostatnie w pierwszej połowie 
ubiegłego roku. W marcu 2015 roku 
spadochroniarze dostali pierwszy tuzin 
BWD-4M (i tyle samo transporterów 
BTR-MDM Rakuszka) z produkcji se-
ryjnej. Dowódca wojsk powietrznodesan-
towych gen. płk Władimir Szamanow 
podał, że w tym roku mają być dostar-
czone 64 sztuki BWD-4M i ponad 
20 transporterów opancerzonych Ra-
kuszka. Produkcja wersji BWD-4M dla 
piechoty morskiej rozpocznie się później. 
Według państwowego programu produk-
cji zbrojeniowej na lata 2011–2020 miało 
powstać do tysiąca BWD-4M. Następne 
500 egzemplarzy mają być zamówione 
w latach 2020–2025. W

W końcu kwietnia w dzienniku 
„El Deber de Boliwia” podano in-

formację, powołując się na wypowiedź 
ministra obrony Remiego Ferreiry, że 
w ramach modernizacji sił zbrojnych 
zostaną kupione samoloty myśliwskie 
i nowe karabiny. Eksperci oszacowali, 
że będzie to kosztowało 140 mln dola-
rów. „Potrzebujemy dwóch eskadr, każ-
da po dziesięć samolotów. Mamy pięć 
ofert, które dostaliśmy, co nie oznacza, 

że musimy wybrać pomiędzy nimi”, 
stwierdził szef boliwijskiego resortu 
obrony. Ferreira podał, że oferty nade-
szły z Argentyny, Brazylii, Chin, Francji 
i Rosji. Minister nie chciał nic mówić 
o kosztach zakupu myśliwców. Według 
ekspertów, nowoczesnych maszyn bojo-
wych nie sprzedadzą Boliwii ani USA, 
ani Europa Zachodnia. Oprócz tego kraj 
ten nie dysponuje takimi pieniędzmi, by 
je kupić. W grę wchodzą myśliwce uży-

wane starszej generacji, które kosztują 
5–10 mln dolarów za sztukę. 

Boliwia chce też nabyć nową broń 
strzelecką. Ostatnia duża wymiana tego 
typu uzbrojenia miała miejsce w 1979 
roku. Z 40 tys. karabinów jedna czwarta 
ma trafić do magazynów. Eksperci sza-
cują, że nowoczesna broń kosztuje 1000 
dolarów za sztukę, wraz z dostawą. 
Oznacza to, że wartość kontraktu wy-
niesie 40 mln dolarów. W

n

n
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Rafale na fali
Po chudych latach nadeszły lepsze czasy 

dla francuskiego samolotu wielozadaniowego Rafale. 

||||arsenał TECHNIKA|

Desantowiec 
za miliard

Podczas wystawy zbrojeniowej IDEF 
2015 w Stambule, 7 maja turecka 

stocznia Sedef podpisała z podsekreta-
riatem uzbrojenia umowę na zaprojek-
towanie i zbudowanie desantowego 
śmigłowcowca dla rodzimej marynar-
ki wojennej. Turecki rząd podał trzy 
dni później, że jej wartość wynosi 
około miliarda dolarów. Partnerem 
technologicznym Sedef w tym progra-
mie jest hiszpańska firma Navantia. 
27 grudnia 2013 roku poinformowano 
bowiem, że jednostka będzie oparta 
na koncepcji okrętu „Juan Carlos I”, 
będącego projektem strategicznym. 
Hiszpanie przekażą partnerowi turec-
kiemu plany desantowca, które zosta-
ną zmodyfikowane do wymagań turec-
kiej marynarki wojennej. Navantia do-
kona transferu technologii do Turcji, 
dostarczy wyposażenie i udzieli wspar-
cia technicznego.

Okręt ma być przekazany w 2021 ro-
ku. Wśród wymagań przedstawionych 
przez turecką marynarkę wojenną był 
pokład startowy ze stanowiskami dla 
czterech śmigłowców i hangar miesz-
czący cztery maszyny. Ogółem jednost-
ka ma zabierać osiem śmigłowców oraz 
trzy bezzałogowe statki powietrzne. 
Okręt będzie mieć dok, w którym 
zmieszczą się dwa poduszkowce lub 
cztery barki desantowe. Na desantowcu 
będzie mogło być zaokrętowanych do 
1200 osób. Na pokładach transporto-
wych znajdzie się miejsce nawet dla 
150 pojazdów, w tym czołgów. W W nn

Bewup znad Bosforu
T U R C J A

Firma FNSS Savunma Sistemleri 
A.S. zaprezentowała na IDET 

2015 nowej generacji gąsienicowy 
bojowy wóz piechoty  
Kaplan-20. Stosunek 
mocy do masy 
22/25 KM/t pozwo-
li mu współdziałać 

ba jest stanowisko kierowcy, w środ-
kowej dowódcy i operatora uzbroje-
nia, a z tyłu przedział desantowy. 
W wersji bwp z wieżą z armatą auto-
matyczną będzie miejsce dla sześciu 
żołnierzy z wyposażeniem. W wersji 
transportera opancerzego zmieści się 
dwóch więcej. Na platformie  
Kaplan-20 będzie można montować 
różne uzbrojenie o kalibrze do 
105 mm. W W

w terenie z czołgami podstawowymi. 
Turecki bwp ma sześć podwójnych kół 

jezdnych. Kaplan-20 może pływać 
i wjeżdżać do wody 
bez specjalnego 

przygotowania. 
W przedniej 
części kadłu-

4 maja w Ad-Dauha w Katarze został 
podpisany kontrakt na dostawę 

24 maszyn za 6,3 mld euro dla sił po-
wietrznych Kataru. Umowa obejmuje 
uzbrojenie oraz wyszkolenie przez fran-
cuskie siły zbrojne 36 pilotów i 100 tech-
ników. Kontrakt z Katarem jest już drugą 
taką transakcją w tym roku. 

W lutym w Kairze francuski minister 
obrony Jean-Yves Le Drian podpisał 
umowę o wartości 5,2 mld euro na do-
stawę 24 samolotów Rafale dla Egiptu. 
Był to pierwszy zagraniczny kontrakt 
na te maszyny. Istnieje szansa sprzeda-
ży kolejnych egzemplarzy Indiom. 

10 kwietnia 2015 roku premier Naren-
dra Modi podczas wizyty we Francji 
przedstawił ofertę zakupu 36 samolo-
tów Rafale w ramach umowy między-
rządowej. W indyjskich mediach poja-
wiły się informacje, że rząd w Delhi 
odstąpi od trwających od lat negocjacji 
z firmą Dassault Aviation dotyczących 
komercyjnego kontraktu na 126 sztuk 
Rafale, z których 108 miało być wypro-
dukowanych na licencji. 

Według gazety „The Economics Ti-
me” potrzeby obronne Indii są szaco-
wane na 42 eskadry myśliwskie, a pań-
stwo to ma ich 34. W R
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Czołgista, 10 Brygada 
Kawalerii Pancernej
– ubiór polowy

nr 18.
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CZOŁGISTA, 10 BRYGADA KAWALERII 

PANCERNEJ (2013 ROK)

Przedstawiamy żołnierza z załogi czołgu Leopard 2A4 z 10 Brygady Kawalerii Pan-

cernej. Czołgista ma na sobie mundur polowy wzór 1993 w kamuflażu pantera. 

Nosi kurtkę z kapturem, będącą częścią ubrania ochronnego wodoodpornego wzór 

128/MON, podobnie jak mundur w kamuflażu wzór 93. Głowę pancerniaka chroni 

hełmofon dostosowany do czołgu Leopard 2. Pod nim widać czarną kominiarkę. Ele-

mentem ubioru polowego są trzewiki. Czołgista ma szelki (kamizelkę taktyczną) do 

przenoszenia wyposażenia wzór 988/MON w kamuflażu pantera z widocznymi ładow-

nicami na magazynki oraz kieszonkami.

Ubiór polowy

Nr 18.

OPRACOWAŁ TADEUSZ WRÓBEL

Stacjonująca w Świętoszowie 10 Brygada Ka-
walerii Pancernej jest jedną z jednostek 

11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 
im. Króla Jana III Sobieskiego. Sformowano ją 
w 1995 roku na bazie 120 Husarskiego Pułku 
Zmechanizowanego. Jednostka jako pierwsza zo-
stała wyposażona w czołgi Leopard 2. 

Świętoszowska brygada dziedziczy tradycje 
pułków, które w czasie II wojny światowej, po-
cząwszy od września 1939 roku, walczyły 

w składzie 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowa-
nej, a później w 10 BKPanc w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Podczas walk w Polsce 
i we Francji oraz początkowo w Wielkiej Bryta-
nii na czele Dziesiątej stał późniejszy dowódca 
1 Dywizji Pancernej gen. Stanisław Maczek. 
Świętoszowska brygada przejęła też tradycje 
wybranych jednostek 2 Armii Wojska Polskiego 
i 1 Korpusu Pancernego, między innymi 3 Bry-
gady Pancernej.

10 Brygada Kawalerii Pancernej 

n

Technik, 31 Baza 
Lotnictwa Taktycznego 
(2011 rok)

nr 19.
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podsłuchane DWAJ ZGRYŹLIWI SCEPTYCY…| |

– Wiesz, że tygrys może zostać krukiem?

– Chyba za dotknięciem czarodziejską różdżką…

– Naprawdę może tak się stać. Chodzi mi o zapowiedziany zakup nowych śmigłowców 
szturmowych o kryptonimie Kruk. Producent karakali sugeruje, że dobrze byłoby mieć 
parkę z tej samej stajni. Tygrys i karakal to w końcu kotowate.

– Tyle, że o etat w zoo zamierzają jeszcze rywalizować mangusta i kobra. Apacz zresz-
tą też.

– Apacz to chyba jako zwiedzający albo opiekun. Bo na apacza to chyba nas nie stać.

– Prawdą jest, że apacz to maszyna potężna, cięższa, droższa. Wśród Indian kruk jest 
jednak uważany za ptaka obdarzonego zdolnościami magicznymi i nadprzyrodzoną si-
łą, więc nie skreślaj apacza.

– Te zdolności to mogłyby się przydać naszym krukom, bo nie wiadomo, ile ich będzie.

– Jak to nie wiadomo? Przecież zapowiadano, że kupimy albo 28, albo około 30, albo 
30, albo 32 szturmowe śmigłowce. Więc wszystko jest jasne.

– Tak jasne jak ostatnio, czyli ciemność widzę, ciemność…

– Obawiasz się powtórki z wielozadaniowych? Myślisz, że koszt zakupu kruków może 
być znacznie większy niż wstępnie oszacowano?

– To zależy, czy w zoologicznym kupujesz samego zwierzaka, czy w pakiecie, czyli 
z miską, klatką, a na dodatek inwestujesz w roczny karnet do weterynarza. A już cena 
ziarna może wywrócić cały plan biznesowy. Niedawno Francuzi sprzedali do dwóch 
państw tyle samo myśliwców Rafale, a różnica między kwotami podpisanych kontrak-
tów przekroczyła miliard euro.

– To się zgadza i to jest to wąskie gardło, a tymczasem my przecież nie chcemy się 
ograniczać, choć nie mamy aż tak bardzo wypchanego portfela. Zresztą cena to jedno, 
a dostępność w oczekiwanym czasie to drugie z kluczowych zagadnień.

– Dlatego w tym postępowaniu mają startować tylko konstrukcje dojrzałe.

– Tutaj to dopiero będzie problem z definiowaniem wymagań. Postaw obok siebie taką 
mangustę i apacza.

– A zauważyłeś, że mangusta ma trochę podobne umaszczenie futra do tygrysa? Tu wi-
dzę jej szansę. 

…O TAŃCU 
MANGUSTY 
Z KOBRĄ
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Na świecie w ostatnich latach jest coraz 
mniej wojen, ale coraz częściej dochodzi 

do ataków terrorystycznych.

ZAGROŻENIA| |

ZAWÓR 
BEZPIECZEŃSTWA
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hociaż stale zmniejsza się liczba konflik-
tów zbrojnych, nie oznacza to, że żyjemy 
w świecie coraz bezpieczniejszym. Po-
twierdzają to eksperci ze Sztokholmskie-
go Międzynarodowego Instytutu Badań 
nad Pokojem (SIPRI). Na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku toczyło 
się od 50 do 55 konfliktów zbrojnych, 
w pierwszej dekadzie bieżącego roku było 
ich od 30 do 35, ale w ciągu ostatnich pa-
ru lat liczba wojen i ofiar znacznie wzro-
sła. Pocieszające jest jednak to, że w dzi-
siejszych wojnach ginie nieporównywal-
nie mniej ludzi niż w minionym stuleciu. 
Od 70 lat żyjemy w świecie relatywnie 

bezpiecznym. Tak długi okres bez konfliktu zbroj-
nego w skali globalnej nie miał miejsca, odkąd 
w V wieku rozpadło się Imperium Romanum.

NUKLEARNY STRASZAK
Głównym powodem tego korzystnego dla miesz-

kańców całego świata stanu rzeczy jest posiadanie 
przez USA, Rosję, Chiny, Wielką Brytanię, Fran-
cję, Indie, Pakistan i Izrael broni nuklearnej i nie-
chęć przywódców tych państw do wystawienia 
swoich obywateli na ryzyko wojen atomowych.  
Inne jest nastawienie wojowniczego reżimu Korei 
Północnej w odniesieniu do wojny z użyciem broni 

atomowej. Na szczęście kraj ten ma nie więcej niż 
dziesięć ładunków jądrowych i systemów przeno-
szenia tej broni. Ponadto Korea Północna jest 
w pełni uzależniona od dostaw energii i żywności 
z Chin, które w ten sposób starają się utrzymać 
w ryzach swojego „sojusznika”. Od kilkunastu mie-
sięcy największe mocarstwa atomowe próbują nie 
dopuścić do zdobycia przez Iran bomby atomowej, 
a w konsekwencji – do uruchomienia nuklearnego 
wyścigu zbrojeń. W przeciwnym razie bardzo trud-
no byłoby utrzymać „nuklearny pokój” na świecie.

Dążenie mocarstw atomowych do jego utrzyma-
nia jest, jak dotychczas, bardzo skutecznym środ-
kiem przeciwdziałającym wybuchowi trzeciej woj-
ny światowej. Niepokoi jednak wzrost w ostatnich 
trzech latach liczby niewielkich (jeśli chodzi o ich 
skalę i liczbę ofiar) konfliktów zbrojnych oraz ata-
ków terrorystycznych. Te ostatnie do niedawna by-
ły dziełem ugrupowań związanych z Al-Kaidą. 
Obecnie coraz więcej ugrupowań terrorystów is-
lamskich jest powiązanych z Państwem Islamskim. 

Oczywiście nie wszystkie ataki były dziełem is-
lamistów i z wyjątkiem tego dokonanego w 2011 
roku przez Andersa Brevika w Norwegii nie pocią-
gnęły za sobą więcej niż kilkanaście ofiar. Przed 
atakiem przeprowadzonym 7 stycznia 2015 roku 
na redakcję „Charlie Hebdo” terroryści islamscy 
dokonali w Europie 17 zamachów, w tym dwa by-

Szwajcaria

Hiszpania

Wielka 
Brytania
2 (2001 r.)
2 (2003 r.)
56 (2005 r.)
2 (2008 r.)
2 (2009 r.)

2 (2008 r.)
7 (2012 r.)
16 (2015 r.)

Niemcy
2 (2011 r.)

14 (2001 r.)

2 (2013 r.)

2 (2001 r.)
2 (2002 r.)
2 (2003 r.)
193 (2004 r.)
2 (2006 r.)
2 (2009 r.)

Holandia

Belgia

Grecja

Norwegia
77 (2011 r.)

7 (2009 r.)

Dania
2 (2015 r.)

Francja

4 (2014 r.)

Źródła: http://www.start.umd.edu/gtd/. „Global Terrorism Database”. University of Maryland; „The Economist” 2015 nr 3, s. 19.
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ły najtragiczniejsze, jeśli chodzi o liczbę ofiar – w Madrycie 
w 2004 roku oraz w Londynie w 2005 roku.

Przez ponad 13 lat, od ataku na World Trade Center w No-
wym Jorku, europejskim służbom i policji udawało się utrzymać 
bezpieczeństwo na całym kontynencie. Najnowsze zamachy po-
twierdzają jednak wzrost zagrożenia, także ze strony walczących 
w armii Państwa Islamskiego obywateli poszczególnych państw 
zachodnioeuropejskich. Niektórzy z nich po powrocie do swoich 
krajów będą pewnie chcieli kontynuować w Europie wojnę 
z niewiernymi. Ponadto przywódcy tej organizacji apelują do 
swoich zwolenników na Starym Kontynencie, aby nie przyjeż-
dżali już do Syrii i Iraku, lecz organizowali uderzenia w swoich 
krajach. Niedawne zamachy terrorystyczne w Paryżu i Kopen-
hadze potwierdzają, że te apele nie trafiają w próżnię. 

STRATEGIA TERRORU
W ostatnim czasie zmieniły się także metody przeprowadza-

nia ataków terrorystycznych. Wcześniejsze zamachy, przygoto-
wywane przez różne komórki Al-Kaidy, polegały głównie na 
użyciu ładunków wybuchowych z wykorzystaniem terrorystów 
samobójców lub też na atakach na samoloty pasażerskie. Te za-
machy skrupulatnie planowano i starannie przygotowywano. 
Dzięki czemu łatwiej można było je wcześniej wykryć.

Obecnie zamachy często są improwizowane. Trudno jest 
przewidzieć rajdy niewielkich grup terrorystów, którzy w środ-
ku miasta wpadają z bronią w ręku do supermarketu czy do re-
dakcji i mordują tylu ludzi, ilu się da. Jeszcze trudniej wykryć  
tzw. samotnego wilka. Najczęściej tacy ludzie nie są związani 
z żadną organizacją terrorystów islamskich, ale pod wpływem 
indoktrynacji z powodu doznanej krzywdy, wkraczają z karabi-
nem do kawiarni i strzelają do przypadkowych osób lub kradną 
samochód i wjeżdżają w tłum przechodniów, tak jak to miało 
miejsce 21 grudnia 2014 roku we francuskim mieście Dijon.

Trudno przeciwdziałać akcjom samotnych wilków. Nie ist-
nieje bowiem jeden profil terrorysty samotnika, który mógłby 
posłużyć do identyfikacji i „wczesnego rozpoznania” poten-
cjalnych sprawców zamachów. Można jednak wyodrębnić pew-
ne cechy charakteru i osobowości, które różnią ich od większo-
ści ludzi. Jak trafnie zauważa Jerrold M. Post z Uniwersytetu 
George’a Washingtona, są to zwykle ludzie ze skłonnością do 
gwałtownych zachowań, niepotrafiący się komunikować z in-
nymi w cywilizowany sposób, bardziej zapalczywi i przekona-
ni o własnej racji. Są to zwykle osoby o niskim stopniu empatii, 
obnoszące się z wizerunkiem ofiary systemu społeczno-poli-
tycznego. Nie odnoszą sukcesów w pracy i w życiu osobistym. 
Skłonności do przemocy i stosowania drastycznych form walki 
z systemem upatrują w rzekomych, rzadziej faktycznych, 
krzywdach, jakich doświadczyły ze strony społeczeństwa.

Nie może dziwić więc to, że ludzie o takiej zwichrowanej 
osobowości szukają kontaktów z podobnymi do siebie. Przyłą-
czenie się do mniej lub bardziej radykalnej grupy, często trakto-
wanej jako rodzina zastępcza, daje im poczucie akceptacji. Tym 
też wielu ekspertów tłumaczy atrakcyjność przynależności do 
współczesnych organizacji terrorystów islamskich, którzy, we-
dług szacunków służb zachodnioeuropejskich, wciągnęli do 
swoich sieci już ponad 3 tys. młodych ludzi z całej Europy.

Oczywiście nie należy zakładać, że taka sama liczba sympa-
tyków Państwa Islamskiego czy Al-Kaidy planuje lub przygo-
towuje ataki terrorystyczne w Europie. Nie można jednak wy-
kluczyć, że część z nich faktycznie przeprowadzi w najbliższej 

przyszłości kolejne zamachy. Rozgłos, jaki nadają im mass me-
dia, sprawia bowiem, że coraz więcej jest chętnych do podej-
mowania podobnych aktów terrorystycznych.

PROFIL ZAMACHOWCA
Jest paradoksem, że policja dobrze znała ludzi, którzy prze-

prowadzili zamachy w Paryżu i Kopenhadze. Mimo to nie uda-
ło się im zapobiec. Teoretycznie można bowiem wytypować 
potencjalnych zamachowców z rożnych wykazów i policyjnych 
kartotek, ale w praktyce prawie niemożliwe jest ustalenie, kie-
dy i gdzie dokonają zamachu. Wynika to z różnych przyczyn, 
także z ogromnej trudności, jakie stwarza współczesna techno-
logia telekomunikacyjna w monitorowaniu rozmów i innych 
kontaktów potencjalnych terrorystów na forach społecznościo-
wych czy na Skypie. Miała ona w założeniu ułatwiać śledzenie 
przez odpowiednie służby podejrzanych obywateli. W praktyce 
jednak oferowane przez producentów coraz bardziej wyrafino-
wane systemy komunikacji zapewniające prywatność ich użyt-
kownikom uniemożliwiają służbom dostęp do wielu, jeśli na-
wet nie do większości, przekazów krążących w sieci.

Oprócz tego nowe technologie rozwijają się szybciej niż 
kontrtechnologie czy też ustawodawstwo, które ma zapobiegać 
negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się różnych nowinek 
technologicznych. Podobnie jest z islamskim terroryzmem, sta-
jącym się problemem na skalę globalną. Po chwilowym uśpie-
niu czujności wojska, policji i innych służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne poszczególnych 
krajów świata, które wynikało w pewnym stopniu ze stłumienia 
działalności komórek Al-Kaidy, pojawiło się jeszcze większe 
zagrożenie w postaci Państwa Islamskiego i współpracujących 
z nim organizacji oraz coraz liczniejszych „wolontariuszy”. 

Potwierdzają to ostatnie ataki terrorystyczne nie tylko w kra-
jach Bliskiego Wschodu, gdzie takie tragiczne wydarzenia i lo-
kalne wojny są od wielu lat na porządku dziennym, lecz także 
w Afryce, Australii i Europie. O ile rządy większości państw 
afrykańskich nigdy nie radziły sobie ze skutecznym zwalcza-
niem terrorystów, o tyle w świecie zachodnim przywykliśmy 
do tego, że wojsko, policja i inne służby zapewniają nam bez-
pieczeństwo. Istnieją obawy, że mogą one jednak zostać podda-
ne kolejnej ciężkiej próbie, jeśli w najbliższym czasie dojdzie 
w Europie do eskalacji działalności różnych grup terrorystów 
islamskich i wzrostu liczby zamachów terrorystycznych.

Obawy te są całkiem uzasadnione, szczególnie że przywódcy 
Państwa Islamskiego otwarcie nawołują swoich zwolenników 
do ataków na cele w Europie, w tym także na Watykan. Podsu-
wają też potencjalnym zamachowcom sposoby dotarcia do kra-
jów europejskich, w tym „na uchodźcę z krajów Afryki Północ-
nej”. A takich uchodźców przybyło w 2014 roku statkami przez 
Morze Śródziemne do Europy około 200 tys., w tym aż 170 tys. 
do samych Włoch. Niepokojące jest to, że spośród tych, którzy 
dotarli do tego kraju, aż 100 tys. opuściło bez zgody i wiedzy 
władz tego państwa obozy i udało się do innych krajów Unii Eu-
ropejskiej. Nikt nie wie dokładnie ani kim są, ani gdzie się znaj-
dują. Tym bardziej nie wiadomo, ilu z nich może być wysłany-
mi do Europy przez Państwo Islamskie terrorystami. 

strategie
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Atak terrorystów z somalijskiego ugrupowania Asz-
-Szabab na kampus uniwersytecki w północno-
-wschodnim mieście Garissa obnażył wiele proble-
mów Kenii, takich jak słabość struktur państwo-

wych, niekompetencja zatrudnionych w nich osób oraz korup-
cja. W kraju coraz wyraźniejsze są podziały na tle etnicznym 
i wyznaniowym.

SZUKANIE WINNYCH
W masakrze w Garissie 2 kwietnia 2015 roku zginęło 

148 osób. Terroryści z organizacji Asz-Szabab wymordowali 
studentów wyznania chrześcijańskiego, oszczędzając muzuł-
manów. Wkrótce zaczęły pojawiać się doniesienia, że tej trage-

dii można było uniknąć, a przynajmniej ograniczyć jej skalę. 
Kenijski minister spraw wewnętrznych Joseph Nkaiserry 
stwierdził przed komisją parlamentarną, że urzędnicy odpowie-
dzialni za sprawy bezpieczeństwa zignorowali raporty wywia-
du, w których informowano o możliwym zamachu terrory-
stycznym. Uniwersytet w Garissie ostrzegł studentów przed 
niebezpieczeństwem i bezskutecznie prosił o wzmocnienie 
ochrony kampusu. Dlatego już po wstępnej fazie dochodzenia 
szef resortu spraw wewnętrznych zawiesił w obowiązkach sied-
miu wyższych rangą oficerów policji. 

Nkaiserry przyznał też, że operacja odbicia kampusu z rąk 
terrorystów przez siły bezpieczeństwa była słabo skoordynowa-
na. Jednocześnie wskazał na czynnik niezależny od służb bez-

T A D E U S Z  W R Ó B E L

Kenijskie klimaty
Władze kenijskie mają problem nie tylko z terrorystami 

napływającymi z Somalii, lecz także z narastającą radykalizacją 
części miejscowych muzułmanów.
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Okolice obozu 
Dadaab dla 

uchodźców z Kenii, 
znajdującego się 

100 km od Garissy
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Przeciwko likwidacji obozu zaprotestowała pomagająca 
uchodźcom agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale 
w samej Kenii koncepcja ta cieszy się sporym poparciem.

Etniczni Somalijczycy, którzy są obywatelami Kenii, twier-
dzą, że służby bezpieczeństwa ich szykanują, między innymi 
oskarżając funkcjonariuszy o „zabójstwa pozasądowe”. Po ata-
ku na centrum handlowe Westgate w 2013 roku około tysiąca 
z nich zostało zatrzymanych i przewiezionych na stadion pił-
karski Kassarani. Znaleźli się wśród nich nawet szanowani biz-
nesmeni. Takie traktowanie wzbudza niechęć do struktur pań-
stwowych i wiele osób zwraca się ku islamskiemu ekstremi-
zmowi. I tak jednym ze zidentyfikowanych napastników na 
kampus w Garissie był Abdirahim Abdullahi, absolwent prawa 
na uniwersytecie w Nairobi, syn kenijskiego urzędnika.

Asz-Szabab coraz głębiej infiltruje kenijskich muzułmanów. 
Dowody na to już wcześniej znaleziono w niektórych mecze-
tach – broń, materiały wybuchowe i literaturę propagandową.

 
NIEDOSTATECZNE SIŁY

Organizacja Asz-Szabab nienawidzi mieszkańców Kenii od 
czasu, gdy w październiku 2011 roku wysłała ona swe wojska 
do południowej Somalii. Niemniej jednak to terroryści sprowo-
kowali tę operację swymi rajdami i porwaniami turystów na ke-
nijskim wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Siły obronne Kenii 
miały stworzyć na południu strefę buforową, która nie pozwoli-
łaby na przenikanie do kraju bojowników Asz-Szabab. Zama-
chy, które miały miejsce od tej pory, pokazują, że ta koncepcja 
skończyła się fiaskiem. Kilka tysięcy żołnierzy z przestarzałym 

pieczeństwa, który utrudnił akcję ratunkową – pokoje w akade-
mikach przypominały „więzienne cele z zakratowanymi okna-
mi”. Gdy terroryści dostali się do budynków, przebywający 
w nich studenci znaleźli się w pułapce.

Chociaż w Kenii miało miejsce już wiele zamachów, ten był 
wyjątkowy. Ekstremiści wzięli za cel młodych, wykształconych 
ludzi, którzy w przyszłości stanowiliby część elity społecznej. 
Atak miał zdestabilizować Kenię i osłabić ją gospodarczo, wy-
straszając zagranicznych biznesmenów. W przeszłości takiemu 
samemu celowi służyły firmowane przez Asz-Szabab zamachy 
wymierzone w cudzoziemców spędzających urlopy w Kenii.

Selekcja ofiar w kampusie miała też cel polityczny. Ekstre-
miści chcą podzielić kenijskie społeczeństwo i sprowokować 
konflikt na tle wyznaniowym. Starają się do tego nie dopuścić 
liderzy religijni społeczności chrześcijańskiej i muzułmańskiej. 
Jednak problem zaczyna być coraz bardziej zauważalny. Nie-
którzy chrześcijanie twierdzą, że nie chcą ciągle nadstawiać 
policzka. Muzułmanie, którzy stanowią 11% obywateli Kenii, 
podkreślają zaś, że są prześladowani ze względu na wyznanie.

W najtrudniejszej sytuacji są somalijscy uchodźcy (około pół 
miliona uciekło do Kenii przed wojną w swym ojczystym kra-
ju). Zwykle to oni stają się pierwszymi ofiarami działań sił bez-
pieczeństwa po zamachach dokonywanych przez Asz-Szabab. 
Nie inaczej było i teraz. Kenijski wiceprezydent William Ruto 
zapowiedział, że w ciągu trzech miesięcy zostanie zamknięty 
obóz uchodźców Dadaab, znajdujący się 100 km od Garissy, 
w którym żyje 350 tys. Somalijczyków. Jako powód podano, że 
ukrywali się tam uczestnicy napaści na kampus uniwersytecki. 

2 Brygada Piechoty (Lanet, Nakuru)
– 3 Batalion Strzelców Kenijskich (Lanet, Nakuru)
– 5 Batalion Strzelców Kenijskich (Gilgil)
– 9 Batalion Strzelców Kenijskich (Eldoret)

4 Brygada Piechoty (Nanyuki)
– 1 Batalion Strzelców Kenijskich (Nanyuki)
– 7 Batalion Strzelców Kenijskich (Lang’ata, Nairobi)
– 15 Batalion Strzelców Kenijskich (Mombasa)

Brygada Pancerna (Isiolo)
– 76 Pancerny Batalion Rozpoznawczy (Gilgil)
– 78 Batalion Czołgów (Lanet, Nakuru)
– 81 Batalion Czołgów (Lanet, Nakuru)

Brygada Artylerii (Gilgil)
– 66 Dywizjon Artylerii (Gilgil)
– 75 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Embakasi)
– 77 Dywizjon Artylerii (Mombasa)

Brygada Inżynieryjna (Thika)
– 10 Batalion Inżynieryjny (Nanyuki)
– 12 Batalion Inżynieryjny (Thika)

Pułk Specjalny (Gilgil)
– 20 Batalion Spadochronowy (Gilgil)
– 30 Batalion Działań Specjalnych (Gilgil)
– 40 Batalion Szturmowy Rangersów (Gilgil)

50 Batalion Kawalerii Powietrznej (Embakasi)

WOJSKA LĄDOWE

Do czasu masakry w Garissie najkrwawszy był zamach na cen-
trum handlowe Westgate w Nairobi 21 września 2013 roku. 

W ciągu kilku dni zginęło tam 67 osób. Dwóch masowych 
zbrodni członkowie Asz-Szabab dokonali w 2014 roku. Terrory-

ści zamordowali wówczas 28 osób z zatrzymanego autobusu 
i 36 pracowników kamieniołomu. Najwięcej ofiar śmiertelnych 
w historii Kenii spowodował atak na ambasadę USA w Nairobi, 
który przeprowadziła 9 sierpnia 1998 roku organizacja Egipski 

Islamski Dżihad. Życie straciły wówczas 224 osoby.
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uzbrojeniem i sprzętem wojskowym nie może zapewnić szczel-
ności kilkusetkilometrowej granicy.

Siły zbrojne Kenii są zbyt słabe, by skutecznie kontrolować 
pogranicze z Somalią. Wojska lądowe, liczące 20 tys. żołnierzy, 
są zorganizowane w dwie brygady piechoty, brygadę pancerną, 
artylerii, inżynieryjną i pułk specjalny. W sumie kenijska armia 
dysponuje 13 batalionami bojowymi, w tym sześcioma piecho-
ty, dwoma czołgów i pancernym rozpoznawczym. Oprócz tego 
są jeszcze dwa bataliony sił specjalnych i spadochronowy oraz 
kawalerii powietrznej. Ten ostatni ma do dyspozycji lekkie śmi-
głowce Hughes Defender uzbrojone w automatyczne działko 
lub wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Zaraz po masakrze w mieście Garissa samoloty lotnictwa ke-
nijskiego przeprowadziły odwetowe bombardowania obozów 
Asz-Szabab w Somalii. Oficjalnie podano, że zabito wielu ter-
rorystów. Niezależni eksperci wątpią jednak w skuteczność ata-
ków lotniczych, także wcześniejszych, wykonywanych przez 
stare myśliwce F-5 czy lekkie szturmowe Hawk Mk 52. Kenij-
czycy nie mają dronów ani broni precyzyjnej. Dlatego zdarza 
się, że ich bomby zabijają i ranią cywilów, a nie terrorystów.

Problemem Kenii jest nie najlepsza kondycja służb policyj-
nych. Wszystkie te formacje liczą prawdopodobnie około 
80 tys. osób, na dodatek w większości słabo wyposażonych 
i niedoszkolonych. To zdecydowanie za mało, jak na kraj mają-
cy 45 mln mieszkańców. Najniżsi stopniem funkcjonariusze są 
ponadto sfrustrowani niewielkimi płacami. Najmniejsza pensja 
stanowi tam równowartość około 200 dolarów, a za taką kwotę 
trudno utrzymać rodzinę, nawet w Kenii. Policjanci są zatem 

podatni na korupcję. Skłonność do nielegalnego dorabiania nie 
jest obca wojskowym. Kilku żołnierzy wyrzucono z armii za 
kradzieże podczas operacji w Westgate Mall. Wykorzystują to 
terroryści, władze zaś reagują bardzo nerwowo, gdy sprawa ko-
rupcji pojawia się na forum publicznym. Ludzie mówiący 
o tym zjawisku w wojsku czy wywiadzie są oskarżani, że pro-
wadzą działalność „dywersyjną”.

PODWÓJNA GRA
Uhuru Kenyaata, prezydent Kenii, 22 grudnia 2014 roku 

podpisał ustawę „The Security Law (Amendment) Bill 2014”, 
która zwiększyła uprawnienia służb bezpieczeństwa. Policja 
może przetrzymywać podejrzanych o terroryzm nie przez 
90 dni, lecz rok. Inne przepisy są wymierzone w dziennikarzy, 
którzy mogą być skazani na więzienie lub duże grzywny, gdy 
władze uznają, że swymi publikacjami utrudniają walkę z ter-
roryzmem. Zamknięto też setki organizacji pozarządowych. 
Oficjalnie to posunięcie uzasadniono podejrzeniami, że są one 
powiązane z terroryzmem. Walka z nim jest dla kenijskich 
władz okazją do zamknięcia ust krytykom elity rządzącej.

Po masakrze w Garissie kenijski rząd zapowiedział budowę 
ogrodzenia wzdłuż 700-kilometrowej granicy z Somalią. Opi-
nie co do sensowności tego posunięcia są bardzo różne. Nie-
którzy z Kenijczyków uważają, że będzie to kolejna okazja do 
rozdawania łapówek i defraudowania funduszy publicznych. 
Miejscowi Somalijczycy twierdzą, że bardziej skuteczne zapo-
bieganie kolejnym zamachom byłoby możliwe, gdyby władze 
w Nairobi postarały się odzyskać zaufanie ich społeczności.

Dowództwo Wschodnie znajduje się w Nairobi. Do czasu wprowadzenia w 2013 roku nowego podziału administracyjne-
go kraju obejmowało obszar czterech prowincji: Nadbrzeżnej, Nairobi, Północno-Wschodniej i Wschodniej oraz hrabstwa 

Kajiado z prowincji Wielki Rów. Kwatera główna Dowództwa Zachodniego była do 2002 roku w koszarach Lanet, koło mia-
sta Nakuru. Teraz mieści się ono w Gilgil. Podlega mu obszar trzech dawnych prowincji: Nyanza, Centralnej i Zachodniej oraz 
większość prowincji Wielkiego Rowu. W sierpniu 2013 roku, ponieważ zwiększało się zagrożenie atakami terrorystycznymi, 
rozwijał się handel narkotykami, coraz więcej było nielegalnej broni, a także odnotowywano zwiększenie innej przestępczo-
ści, prezydent Uhuru Kenyatta postanowił utworzyć Dowództwo Metropolitalne Nairobi. Zapewnienie bezpieczeństwa w sto-
licy jest ważne dla całego państwa, gdyż wytwarza się tu aż 60% kenijskiego produktu krajowego brutto. Dlatego też zapa-
dła decyzja o użyciu wojska do wsparcia policji. Dowództwo to formalnie zaczęło działalność w 2014 roku.

OD 1997 ROKU DO NIEDAWNA W KENII ISTNIAŁY DWA 
DOWÓDZTWA TERYTORIALNE WOJSK LĄDOWYCH.

STRATEGICZNE POZYCJE
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Początek 2015 roku był bardzo udany dla Egiptu, mimo 
że ten kraj ciągle boryka się z negatywnymi konse-
kwencjami Arabskiej Wiosny. Niemniej jednak zagro-
żenie ze strony Państwa Islamskiego oraz nasilająca się 

wojna proxy (zastępcza) między blokiem sunnickim z Arabią 
Saudyjską na czele a osią szyicką zdominowaną przez Iran spo-
wodowały wzrost jego znaczenia. Potencjał demograficzny i mi-
litarny oraz umiejętna polityka Abda al-Fattaha as-Sisiego 
umocniły pozycję Egiptu jako kluczowego sojusznika w regio-
nie, zapewniając mu strumień pomocy finansowej i inwestycji 
zagranicznych.

Obalenie Muhammada Mursiego w lipcu 2013 roku i odsu-
nięcie od władzy Bractwa Muzułmańskiego miało dla Egiptu 
konsekwencje ekonomiczne. Z jednej strony Arabia Saudyjska 
uruchomiła wielkie programy pomocowe dla Egiptu, z drugiej 
jednak Stany Zjednoczone zamroziły wszelkie kontrakty woj-
skowe oraz wstrzymały coroczną pomoc w wysokości 1,5 mld 
dolarów (ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Egipcie przy-
niosły tylko częściową poprawę tej sytuacji, gdyż Waszyngton 
przekazał Kairowi trochę ponad 1/3 założonej kwoty). 

STRATEGICZNE ROZGRYWKI
Gdy zmarł król saudyjski Abdullah, wydawało się, że nad 

Egiptem gromadzą się czarne chmury. Zaczęto spekulować, że 
nowy władca będzie bardziej przychylny w stosunku do Brac-
twa Muzułmańskiego, wciąż wspieranego przez Turcję. Kraje 
Półwyspu Arabskiego ograniczą natomiast pomoc dla Egiptu 
w związku ze spadającymi cenami ropy. Nic takiego jednak się 

nie stało, bo w sytuacji rosnącego zagrożenia ze strony Iranu dla 
Arabii Saudyjskiej Egipt jest zbyt cennym sojusznikiem.

Najsilniejszą armią w regionie dysponuje Turcja. Uwarunko-
wania wewnętrzne oraz ekonomiczne powodują, że wątpliwe 
jest użycie tureckich sił zbrojnych poza granicami, zwłaszcza 
w konfrontacji z Iranem, choćby była to wojna proxy, na przy-
kład w Jemenie. Prezydent Tayyip Erdoğan, tuż po rozpoczęciu 
sunnickiej interwencji przeciwko Hutim w Jemenie, poparł ją 
i zarzucił Iranowi destabilizację regionu. Ta deklaracja ochło-
dziła i tak niełatwe stosunki polityczne Iranu z Turcją, ale nie 
zmienia to faktu, że wartość wymiany handlowej między obu 
państwami w 2014 roku wyniosła 12 mld dolarów z planami 
podwyższenia jej do 30 mld w 2015 roku. Perspektywa zniesie-
nia sankcji nałożonych na Iran, która spędza sen z powiek wład-
ców na Półwyspie Arabskim, w szczególności w Rijadzie, 
otwiera nowe możliwości handlowe dla Turcji, w tym w kwestii 
tranzytu irańskiej (a także irackiej i kaspijskiej) ropy i gazu.

Tymczasem Egipt, dysponujący drugą po Turcji (pomijając 
Izrael) armią w regionie, potrzebuje pieniędzy. Sytuacja ekono-
miczna tego kraju gwałtownie pogorszyła się po wybuchu rewo-
lucji w 2011 roku. W czasie rządów Bractwa Muzułmańskiego 
wzrost gospodarczy spadł do 1%. Po przejęciu władzy przez 
As-Sisiego, dzięki pieniądzom z Półwyspu Arabskiego i umie-
jętnemu nimi gospodarowaniu, w ostatnim kwartale 2014 roku 
wzrost wyniósł już ponad 4% i taki też jest prognozowany 
w 2015 roku. Niemniej jednak Egipt wciąż plasuje się około 95. 
miejsca na liście krajów według PKB per capita i na 110. w naj-
nowszym rankingu Human Development. Nawet sam ten 

W I T O L D  R E P E T O W I C Z

Egipska polityka miłości
Abd al-Fattah as-Sisi umocnił pozycję Egiptu 

jako kluczowego sojusznika w regionie. 
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wskaźnik nie jest imponujący, gdyż, mimo ogrom-
nego potencjału demograficznego, jest on mniejszy 
od PKB Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Egipt w ostatnich latach bar-
dzo stracił finansowo również na odpływie tury-
stów. Jeszcze w 2010 roku prawie 15 mln osób od-
wiedziło ten kraj, co dało wpływy na poziomie 
12,5 mld dolarów. W następnych latach zatrudnie-
nie w turystyce spadło z 14 do 9 mln, a dochody 
w 2013 i 2014 roku wyniosły tylko 6 mld dolarów.

Mimo to Egipt ma ogromne plany inwestycyjne. 
W marcu zaprezentowano projekt budowy nowej 
stolicy, która zastąpi przeludniony Kair. W tej aglo-
meracji mieszka 18 mln ludzi, a niektóre prognozy 
mówią o wzroście do 50 mln do 2050 roku. Pro-
jekt, który ma kosztować 45 mld dolarów, zakłada 
zabudowę powierzchni 700 km2 w odległości oko-
ło 600 km od dzisiejszego Kairu. W nowej stolicy 
mają się znajdować: 21 dzielnic mieszkaniowych 
oraz 25 specjalnych, 663 szpitale i kliniki, 
1250 meczetów i kościołów, 1,1 mln domów, za-
mieszkanych przez co najmniej 5 mln mieszkań-
ców, a także park o powierzchni dwukrotnie więk-
szej niż nowojorski Central Park. Nowe miasto ma 
być nie centrum administracyjnym, ale nowocze-
sną metropolią, przyciągającą zarówno inwestorów, 
jak i turystów. Ten śmiały projekt zaprezentowano 
na arabskim szczycie inwestycyjnym w Szarm el-

-Szejk, na którym Egipt uzyskał też obietnicę po-
mocy w wysokości 12 mld dolarów od Arabii Sau-
dyjskiej, Kuwejtu oraz Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, jak również 500 mln od Omanu. 

Egipt spodziewa się też podwojenia wartości in-
westycji zagranicznych w 2015 roku. Inwestorzy 
nie obawiają się bowiem tak bardzo zagrożeń zwią-
zanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, jak tury-
ści. Znacząca aktywność terrorystyczna ogranicza 
się zresztą do północnej części Synaju, gdzie działa 
związana z Państwem Islamskim organizacja Ansar 
Bait al-Maqdis. Ataki w Kairze są sporadyczne, 
a ośrodki turystyczne bezpieczne.

TAMA NIEZGODY
Pozycja międzynarodowa Egiptu po obaleniu 

Mursiego, mimo saudyjskiego wsparcia, nie była 
komfortowa. W Afryce Północnej, Tunezji i Libii, 
rządził obóz Bractwa Muzułmańskiego wspierany 
przez Katar. Również Erdoğan demonstrował swo-
ją niechęć do nowych władz w Kairze. Niewiele 
lepsze były stosunki Al-Sisiego z administracją  
Baracka Obamy. 

Na dodatek Al-Sissi odziedziczył również po po-
przedniku problem związany z budową przez Etio-
pię tamy Wielkiego Renesansu. Budowa tej gigan-
tycznej zapory wodnej zaczęła się w kwietniu 2011 
roku, co zostało poprzedzone podpisaniem przez 
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kraje basenu górnego Nilu (Etiopia, Kenia, Uganda, Rwanda, 
Tanzania i Burundi) ramowej umowy o współpracy. Dokument 
ten podważał dotychczasowe, korzystne dla Sudanu i Egiptu, za-
sady korzystania z wód Nilu. 

Eksperci nie są zgodni w kwestii, jak projekt wpłynie na po-
ziom wód Nilu w Sudanie, choć przeważa opinia o pozytyw-
nym lub przynajmniej neutralnym efekcie. Dlatego w maju 
2012 roku sudański prezydent Omar al-Baszir poparł budowę 
tamy. Największy jednak sprzeciw inwestycja ta od samego po-
czątku budziła w Egipcie, który obawiał się znaczącego obniże-
nia wód Nilu w jego górnym biegu, co miałoby doprowadzić do 
spadku produkcji energii wodnej oraz wysychania pól.

W czerwcu 2013 roku rząd Mursiego, tuż przed obaleniem 
go przez wojsko, rozważał nawet atak na tamę, jej zbombar-
dowanie (co na ówczesnym etapie jej budowy oznaczałoby 
gigantyczną katastrofę ekologiczną), a także wsparcie separa-
tystycznego terroryzmu w Etiopii. Tymczasem 23 marca 
2015 roku prezydenci Egiptu, Sudanu i Etiopii podpisali 
w Chartumie deklarację zasad, która ma determinować dalsze 
negocjacje związane z tamą. Porozumienie to jest sukcesem 
Etiopii, bo to ona będzie kontynuować budowę. Nie zostały 
jednak w żaden sposób rozwiązane problemy Egiptu. Etiopia 
ma jedynie działać w dobrej wierze tak, by unikać zagrożeń 
dla gospodarki wodnej tego państwa. Niemniej jednak dla  
As-Sisiego to wielki sukces propagandowy i polityczny, za-
bezpieczający relacje Egiptu z państwami Afryki Wschod-
niej. Ponadto Egipt wciągnął w orbitę swoich wpływów  
Sudan, który wyszedł z izolacji, dołączając do międzynarodo-
wej koalicji sunnickiej w Jemenie. To z kolei wzmacnia egip-
ską zdolność kontroli wód Morza Czerwonego.

WSPARCIE KONTROLOWANE
Arabia Saudyjska, mimo świetnego uzbrojenia i gigantyczne-

go budżetu obronnego, na poziomie 57 mld dolarów, nie ma bo-
gatego doświadczenia bojowego, co znajduje odzwierciedlenie 
w braku sukcesów w interwencji przeciw Hutim w Jemenie, 
przynajmniej w jej początkowej fazie. Iran, aktywnie wspierają-
cy Hutich oraz toczący z Arabią Saudyjską wojnę proxy także 
na innych frontach, ma gorsze wyposażenie wojskowe (choć 
liczniejsze w wypadku wojsk lądowych, w tym więcej czołgów 
czy artylerii) i prawie dziesięciokrotnie mniejszy budżet obron-
ny, ale dysponuje dwukrotnie większą armią (ponad 500 tys. 
w porównaniu z saudyjskimi 230 tys.), gigantycznymi siłami re-
zerwowymi (1,8 mln) oraz doświadczeniem bojowym „dorad-
ców wojskowych” w Iraku i Syrii. 

W razie eskalacji konfliktu szyicko-sunnickiego i potencjal-
nego szyickiego powstania w Arabii Saudyjskiej, połączonego 
z atakiem Hutich na królestwo oraz powstaniem w Bahrajnie, to 
irańskie siły rezerwowe, na które składają się też świetnie uzbro-
jone i wyszkolone oddziały paramilitarne Pasdaranu, mogą sta-
nowić znaczne zagrożenie dla Saudów. Tymczasem dopóki woj-
na proxy nie przekształci się w otwarty konflikt saudyjsko-irań-
ski, Saudowie nie będą w stanie wykorzystać swej przewagi 
w wyposażeniu. Dlatego pomoc Egiptu jest dla nich kluczowa.

Egipt dysponuje prawie półmilionową armią wspartą 800 tys. 
sił rezerwowych i znacznie większym wyposażeniem niż armia 
saudyjska. W konflikcie jemeńskim udział tego państwa jest 
kluczowy, choć na razie polega głównie na kontroli wód Morza 
Czerwonego i strategicznej cieśniny Bab al-Mandab. W tym ce-
lu Egipt skierował tam cztery okręty wojenne, które ostrzeliwu-

ją pozycje Hutich od strony morskiej. W walkach bierze rów-
nież udział lotnictwo egipskie. Wszystko jednak wskazuje na to, 
że bez udziału sił lądowych interwencja będzie nieskuteczna. 
Mimo nalotów Hutim udało się zdobyć bazę wojskową w pobli-
żu Bab al-Mandab, a także opanować znaczną część Adenu, 
zmuszając Arabię Saudyjską do wysłania w ten rejon oddziałów 
specjalnych. Potencjalna interwencja egipska może być jednak 
ryzykowna, zważywszy na to, że wielu Egipcjan pamięta klęskę 
ich sił ekspedycyjnych sprzed 50 lat. Wtedy jednak Arabia Sau-
dyjska była po przeciwnej stronie.

OCZEKIWANA ODWILŻ
As-Sisi na razie jednak dyskontuje swój udział w tej interwen-

cji nie tylko kolejnymi zobowiązaniami państw arabskich wobec 
Egiptu, lecz także potencjalną poprawą relacji z Turcją, dzięki 
intensywnej mediacji saudyjskiej, a przede wszystkim normali-
zacją stosunków z USA. Kilka dni po rozpoczęciu operacji „De-
cydująca burza” Amerykanie ogłosili, że odwieszają dostawy 
sprzętu wojskowego dla egipskiej armii, a Biały Dom będzie 
występował do Kongresu o środki na pomoc wojskową w kwo-
cie 1,3 mld dolarów. Egipt dostanie 12 myśliwców F-16, 20 po-
cisków przeciwokrętowych Harpoon i sprzęt do produkcji 
125 czołgów M1A1 Abrams.

Odwilż w stosunkach egipsko-amerykańskich była już od 
dawna oczekiwana, również ze względu na obecność Państwa 
Islamskiego w Afryce Północnej i na Synaju. Stany Zjednoczo-
ne jeszcze w lutym 2015 roku uniemożliwiły w Radzie Bezpie-
czeństwa podjęcie rezolucji upoważniającej Egipt do interwencji 
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USA rządu w Egipcie. 
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zbrojnej w Libii, a nawet nie zgodziły się na zniesienie embarga 
na dostawy broni dla legalnego rządu libijskiego w Tobruku. 
W połowie 2014 roku powstał bowiem nieislamistyczny rząd 
w Libii. Został on wyparty z Trypolisu przez milicje islamskie, 
które powołały własny rząd. Armia libijska opowiedziała się po 
stronie legalnego rządu i rozpoczęła działania zbrojne przeciw 
„Libijskiemu Świtowi”, jak nazwały się władze w Trypolisie, 
a także związanym z Al-Kaidą oddziałom w Bengazi, a po ma-
sakrze Koptów w Syrcie – też przeciwko Państwu Islamskiemu. 

W tych działaniach Libijczycy od początku mieli wsparcie 
lotnicze Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, choć 
państwa te zaprzeczały, że dokonywały nalotów w Libii (do lu-
tego 2015 roku). Takiemu zaangażowaniu Kairu niechętna jest 
też Arabia Saudyjska, która chce, by skoncentrował się on na 
wydarzeniach na Półwyspie Arabskim. Ten sprzeciw może jed-
nak wynikać również z obaw przed zbytnim wzmocnieniem 
geopolitycznym Egiptu. Za uzależnienie od egipskiej pomocy 
wojskowej Libia może zapłacić oddaniem Kairowi kontroli nad 
częścią swoich bogactw naturalnych, a to mogłoby mu otworzyć 
drzwi do finansowej emancypacji, co nie byłoby korzystne dla 
Arabii Saudyjskiej.

NOWI PARTNERZY
Zamrożenie współpracy wojskowej między USA i Egiptem 

skłoniło również władze egipskie do poszukiwania innych part-
nerów. W czerwcu 2014 roku została zawarta z Francją umowa 
na dostawę czterech korwet Gowind 2500, a w lutym 2015 ro-
ku – 24 myśliwców Rafale oraz fregat FREMM, o wartości pra-
wie 6 mld dolarów. Ponadto we wrześniu 2014 roku Egipt i Ro-
sja zawarły wstępne porozumienie o sprzedaży myśliwców 
MiG-29, a także rakiet i śmigłowców o wartości 3,5 mld dola-
rów. W lutym 2015 roku, w trakcie wizyty Władimira Putina 
w Kairze, podtrzymano te intencje i zapowiedziano intensyfi-
kację stosunków handlowych między obu krajami. Ponadto 
Egipt pośredniczy w rozmowach rosyjsko-libijskich dotyczą-
cych wyposażenia sił zbrojnych legalnego rządu. Zbliżenie 
egipsko-rosyjskie mogło być jednak tylko blefem wobec Ame-
rykanów i po ociepleniu relacji egipsko-amerykańskich ta poli-
tyka może nie być kontynuowana przez Kair, zwłaszcza że nie 
podoba się również Arabii Saudyjskiej.

Różnice zdań między Egiptem a Arabią Saudyjską  
znalazły wyraz na szczycie państw arabskich, gdzie doszło do 
zgrzytu w związku z odczytaniem przez As-Sisiego listu od 
Putina w sprawie poszukiwania politycznego rozwiązania kon-
fliktu w Syrii. Spotkało się to z ostrą reakcją szefa saudyjskiej 
dyplomacji. Problem jednak w tym, że Egipt, mimo zaangażo-
wania w Jemenie, nie jest zainteresowany otwartą konfrontacją 
ani z Damaszkiem, ani z Bagdadem, ani z Teheranem. 

Abd al-Fattah as-Sisi na razie dobrze wychodzi na polityce 
miłości do prawie wszystkich (oprócz Bractwa Muzułmańskie-
go, innych islamistów i Hutich). Również relacje egipsko-izrael-
skie są obecnie bardzo dobre, co widać szczególnie w danych na 
temat wymiany handlowej. Rozwój wypadków w Jemenie oraz 
Libii i ostateczny efekt projektu zapory Wielki Renesans będą 
jednak testem tej polityki.

ROZWÓJ 
WYPADKÓW 
W JEMENIE CZY  
LIBII I EFEKT 
PROJEKTU 
ZAPORY WIELKI 
RENESANS 
BĘDĄ  TESTEM 
DLA POLITYKI 
AS-SISIEGO
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Ponad 100 tys. osób obejrzało do tej pory na serwisie YouTube utwór „We are 
the World” w wykonaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, którzy w niekon-
wencjonalnej formie, po dwóch dniach trudnych debat, postanowili sformułować swo-
je przesłanie do świata. W rzeczywistości zażegnywanie głównych problemów, z któ-

rymi boryka się sojusz, nie odbywa się aż tak śpiewająco. Żadna z kwestii, która spędzała sen 
z powiek przywódców natowskich w ciągu ostatnich lat, nie znalazła bowiem pozytywnego 
rozstrzygnięcia, a do bogatego portfolio z problemami dołączyły nowe dylematy.

Na plan pierwszy wysuwa się kwestia konfliktów w bezpośrednim sąsiedztwie NATO. 
Chodzi o Ukrainę, niestabilność w Afryce Północnej, która zaowocowała jednym z najpo-
ważniejszych kryzysów migracyjnych w ostatnich latach, wspólny pokaz siły Rosji i Chin 
w trakcie manewrów na Morzu Śródziemnym. Choć żaden z nich nie angażuje sojuszu bez-
pośrednio, nie ulega wątpliwości, że większość natowskich decydentów nie sypia dziś spo-
kojnie. Głównie w wyniku nacisku państw położonych na wschodniej flance NATO, sojusz 
podjął działania na bezprecedensową skalę od zakończenia zimnej wojny. W Polsce i pań-
stwach bałtyckich od roku prawie nieprzerwanie odbywają się manewry i ćwiczenia, mają-
ce zademonstrować zdolność (i wolę polityczną) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckie-
go do obrony. Jednym z ważniejszych tematów obrad były dalsze ustalenia dotyczące imple-
mentacji tzw. RAP (Readiness Action Plan), w tym kreacji VJTF (Very High Readiness 
Joint Task Force) – o dowodzenie nimi w 2021 roku wystąpiła Turcja, dystansująca się do tej 
pory od podejmowania konkretnych kroków w odpowiedzi na działania Moskwy. Rosyjska 
agresja na Ukrainę oraz metody użyte do wywołania niestabilności w tym kraju kazały rów-
nież ministrom spraw zagranicznych NATO pochylić się nad możliwością przeciwdziałania 
zagrożeniom wynikającym z wojny hybrydowej, w tym wojny informacyjnej, na którym to 
froncie sojusz ma zdaje się najwięcej do nadrobienia. Pojawienie się nowych wyzwań nie 
oznacza, niestety, pożegnania starych. Świadczy o tym decyzja o przedłużeniu obecności 
sojuszu w Afganistanie, choć znów w zmienionej formie. Trzonem obecnej misji NATO 
„Resolute Support” wciąż jest silny komponent militarny, którego zadaniem jest dalsze (po 
wycofaniu sił ISAF) szkolenie Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa. Nowa misja 
ma być kierowana przez cywilów, choć jest też przewidziane wsparcie wojskowe.

Zbliżający się szczyt NATO w Warszawie (2016 rok) kazał również pochylić się nad jed-
ną z najistotniejszych kwestii dla wiarygodności sojuszu, mianowicie nad zahamowaniem 
tendencji spadkowej w wydatkach obronnych. Tuż przed spotkaniem w Antalyi Francja za-
deklarowała, że przeznaczy na obronę o 3,8 mld euro więcej do roku 2019. Istotne jest, by 
tym śladem podążyły również pozostałe państwa europejskie. Bez wątpienia zwiększenie 
wydatków na wojsko będzie jednym z najważniejszych mierników gotowości państw NATO 
do wypełnienia najistotniejszych zobowiązań. Nie wolno jednak ulegać złudzeniu, że sojusz, 
nawet wyposażony w kluczowe zdolności, poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami w poje-
dynkę. W najbliższych latach ważniejsza niż kiedykolwiek będzie współpraca z partnerami, 
przede wszystkim z Unią Europejską (szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini brała 
udział w spotkaniu w Antalyi). Jeśli uda się znacząco ją poprawić, kto wie – może po posie-
dzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie, liderzy sojuszu będą mogli dopisać do swo-

jego repertuaru muzycznego utwór „We are the champions” bez narażania 
się na uszczypliwe komentarze w mediach społecz-
nościowych. 

na spocznij
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i pokoje

Japońscy żołnierze zabici w walkach z wojskami 
amerykańsko-australijskimi pod Buna–Gona
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Odwrót spod Port Moresby na Nowej Gwinei  
we wrześniu 1942 roku przerwał japoński blitzkrieg  

w Azji Południowo-Wschodniej. Oznaczał też kres 
marzeń o podboju Australii.
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pierwszych trzech 
miesiącach wojny 
na Dalekim Wscho-
dzie alianci utracili 
Hongkong, Malaje, 
Singapur, Holender-
skie Indie Wschod-
nie i sporo wysp na 
Pacyfiku. Wojska fi-
lipińsko-amerykań-
skie broniły się na 
półwyspie Bataan 
na Luzonie. W mar-
cu 1942 roku w ich 
rękach były jeszcze 

ufortyfikowane wysepki w Zatoce Manilskiej, 
z których największą był Corregidor, oraz tereny na 
południu Archipelagu Filipińskiego. Brak możli-
wości odsieczy oznaczał jednak, że porażka na Fili-
pinach jest tylko kwestią czasu. Tymczasem Japoń-
czycy planowali uderzyć na Australię, ale wcześniej 
zamierzali opanować wschodnią część Nowej Gwi-
nei, by utworzyć tam bazy morskie i lotnicze, nie-
zbędne do przeprowadzenia inwazji na Queen-
sland. Co więcej, japońskie dowództwo chciało 
opanować wyspy Nowa Kaledonia, Fidżi i Samoa, 
co miało przerwać komunikację między Australią 
i USA przez Pacyfik.

PIERWSZY CIOS
W okresie międzywojennym Nowa Gwinea była 

podzielona między Australię i Holandię. Zachodnia 
część wyspy stanowiła prowincję Holenderskich In-
dii Wschodnich, a we wschodniej były dwie struktu-
ry administracyjne. Na południowym wschodzie 
znajdowało się Terytorium Papui, do 1906 roku ko-
lonia brytyjska. Nową Gwineę Australijską, obej-
mującą północno-wschodnią część wyspy, w 1919 
roku ustanowiono terytorium mandatowym Ligii 
Narodów, administrowanym przez Australię. Wcze-
śniej była to niemiecka kolonia, zwana Ziemią  
Cesarza Wilhelma. Oba terytoria miały powierzch-
nię 476 556 km2. Zamieszkiwało je zaledwie kilka 
tysięcy osób pochodzenia europejskiego. 

Tuż przed wybuchem wojny z Japonią na Nowej 
Gwinei Australijskiej, Wyspach Salomona i No-
wych Hebrydach było tylko 2158 australijskich żoł-
nierzy, w tym 1138 z regularnej armii. Największe 
zgrupowanie, Lark Force, stacjonowało w rejonie 
Rabaul na wyspie Nowa Brytania, należącej do No-

wej Gwinei Australijskiej. Na Terytorium Papui, 
w Port Moresby było tylko 1088 wojskowych, 
w tym zaledwie 38 z armii regularnej.

Za początek kampanii na Nowej Gwinei uważa 
się lądowanie wojsk japońskich na Nowej Brytanii. 
Lark Force liczył w styczniu 1942 roku około 1400 
żołnierzy, głównie z 8 Dywizji Piechoty, której 
większość walczyła w tym czasie na Malajach. 
Gros tych sił ochraniało rejon lotniska Vunakanau 
koło Rabaul. Część australijskich żołnierzy stacjo-
nowała w pobliżu przystani Simpson Harbour. De-
sant, którego głównym celem było opanowanie 
portu Rabaul, przeprowadzono w nocy z 22 na 23 
stycznia 1942 roku. Zorganizowany opór trwał za-
ledwie jeden dzień, po czym australijski dowódca 
ppłk John Scanlan rozkazał swym ludziom podzie-
lić się na małe grupy i skryć w głębi wyspy. Nieste-
ty, Australijczycy nie byli przygotowani do prowa-
dzenia działań partyzanckich, nie było też planów 
ewakuacji. Z tego powodu w ciągu kilku tygodni 
ponad 1000 z nich poddało się lub zostało schwyta-
nych. Spośród tej liczby ponad 150 Japończycy za-
mordowali na początku lutego 1942 roku. Dzięki 
nieoficjalnej misji ewakuacyjnej, zorganizowanej 
przez urzędników administracji na Nowej Gwinei, 
udało się z Nowej Brytanii wywieźć około 450 cy-
wilów i wojskowych. 

Konsekwencją upadku Rabaul było powołanie 
25 stycznia 1942 roku do czynnej służby wojsko-
wej wszystkich mężczyzn pochodzenia europej-
skiego, w wieku 18–45 lat, zamieszkujących Nową 
Gwineę i pobliskie wyspy. 21 marca 1945 roku za-
częła funkcjonować, obejmująca oba terytoria,  
administracja wojskowa. Główną siłą wojskową na 
Nowej Gwinei była 30 Grupa Brygadowa, złożona 
z jednostek ochotniczej milicji, która była odpo-
wiednikiem brytyjskiej Armii Terytorialnej. 
Oprócz 49 Batalionu Piechoty, wysłanego do Port 
Moresby w marcu 1941 roku, pozostałe podod-
działy brygady przybyły tam na początku stycznia 
1942 roku. Lotnictwo początkowo miało tylko kil-
ka latających łodzi, bombowców i maszyn pomoc-
niczych. Pierwsze australijskie myśliwce P-40 
z 75 Dywizjonu wylądowały w Port Moresby do-
piero 21 marca 1942 roku.

STRATEGICZNY CEL
Opanowanie Nowej Brytanii i sąsiedniej Nowej 

Irlandii było elementem japońskiej strategii odizo-
lowania Holenderskich Indii Wschodnich od Au-

W
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stralii. Temu służyły również desanty na wyspach Ambon i Ti-
mor, gdzie znajdowały się garnizony australijskie. One też zo-
stały zniszczone, z wyjątkiem kompanii komandosów, która 
utrzymała się w należącej do Portugalii wschodniej części Ti-
moru do początku 1943 roku.

Działania wojenne na samej Nowej Gwinei rozpoczęły się 
8 marca 1942 roku. Pierwsi japońscy żołnierze wylądowali 
w rejonie miejscowości Lae i Salamaua, na wybrzeżu Nowej 
Gwinei Australijskiej. Desantowi próbowało przeszkodzić 
alianckie lotnictwo, jednak Japończycy zdobyli przyczółek. 

W tym czasie trwały japońskie przygotowania do operacji 
„Mo”, bezpośredniego desantu w rejonie Port Moresby na tere-
nie Papui. Zdobycie go dawało Japończykom znakomitą pozy-
cję wyjściową do ataku na północną Australię, w tym strategicz-
ny port w Darwin. Ich wojska miały wylądować pod Port Mo-
resby 7 maja 1942 roku. Transportowce z jednostkami Sił Mórz 
Południowych (Nankai Shitai) wyszły z Rabaul 4 maja. Dzień 
wcześniej inne japońskie zgrupowanie zajęło wyspę Tulagi oraz 
pobliskie Gavutu i Tanambogo w archipelagu Wysp Salomona.

WYMUSZONA ZMIANA
Plany Japończyków pokrzyżowali Amerykanie. Ich wywiad 

przechwycił i rozszyfrował depeszę radiową, z której poznali za-
miary wroga. Na Morze Koralowe wysłano siły pod dowódz-
twem wiceadm. Franka J. Fletchera. 

7–8 maja 1942 roku na Morzu Koralowym doszło do pierw-
szego starcia amerykańskich i japońskich lotniskowców.  
US Navy straciła „Lexingtona”. Poważne uszkodzony został 

„Yorktown”. Dla Amerykanów były to bolesne straty, ponieważ 
w tym czasie mieli na Pacyfiku niewiele jednostek tej klasy. 
Pewnym pocieszeniem było posłanie na dno lekkiego japoń-
skiego „Shōhō”. Amerykańscy piloci uszkodzili też duży lotni-
skowiec „Shōkaku”. Japończycy stracili w bitwie dużo samolo-
tów, co spowodowało, że zarówno on, jak i „Zuikaku” zostały 
na pewien czas wyłączone z działań operacyjnych.

Gdy spojrzy się na utracone okręty, bitwę na Morzu Koralo-
wym trzeba uznać za taktyczny sukces Japończyków, ale rów-
nocześnie była to ich porażka w wymiarze strategicznym. Stra-
ty w lotnictwie morskim spowodowały odwołanie lądowania 
wojsk w pobliżu Port Moresby. W tym czasie Australijczycy 
mieli tam około 5,3 tys. żołnierzy. Trzonem obrony były trzy ba-
taliony piechoty i pułk artylerii polowej z 30 Brygady Piechoty. 
Niestety, jej żołnierze byli słabo wyposażeni i niedoszkoleni.

Po bitwie na Morzu Koralowym Japończycy odwołali bezpo-
średni atak na ten strategiczny port, ale liczyli, że to tylko chwi-
lowa zwłoka. Jednak wydarzenia, które rozegrały się na Pacyfi-
ku, tysiące mil od Nowej Gwinei, diametralnie zmieniły sytu-
ację. W bitwie koło atolu Midway 4–7 czerwca 1942 roku 
Amerykanie posłali na dno cztery japońskie lotniskowce. Osła-
bienie cesarskiej floty, zwłaszcza jej komponentu lotniczego, 
spowodowało, że plan desantu pod Port Moresby stał się niewy-
konalny. Niemniej jednak cel strategiczny, czyli jego zdobycie, 
utrzymano.

W maju na Nową Gwineę przerzucono 14 Brygadę Piechoty. 
Jej zadaniem była ochrona lotnisk i tym samym wsparcie alianc-
kich działań w rejonie Morza Koralowego.

Australia
– 2458 zabitych, zmarłych w wyniku 

odniesionych ran oraz zaginionych, 
prawdopodobnie zabitych

– 3628 rannych
– 29 100 ewakuowanych z powodu 

chorób

Stany Zjednoczone
– 1259 zabitych oraz zaginionych, 

prawdopodobnie zabitych
– 2037 rannych
– 8259 ewakuowanych z powodu 

chorób

Nowa Gwinea
– 12 zabitych lub zmarłych podczas 

służby policjantów i żołnierzy
– 1340 zmarłych cywilów

Japonia
– 10 200 zabitych w walce
– 3400 zmarłych z powodu chorób
– 2650 ewakuowanych rannych
– 3000 ewakuowanych z powodu 

chorób

Cena 
zwycięstwa 
(lipiec 1942 – styczeń 1943)

Australijczycy nie byli przygotowani do prowadzenia działań partyzanckich.
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Japońskie dowództwo postanowiło opanować kolejne nad-
brzeżne miejscowości Nowej Gwinei Australijskiej, na południe 
od Lae i Salamaua, a następnie uderzyć ku Port Moresby 
wzdłuż szlaku przecinającego wyspę. 21 lipca 1942 roku 
1800 żołnierzy Sił Mórz Południowych, którymi dowodził 
gen. mjr Tomitarō Horii, zajęło Bunę, Gonę i leżącą między ni-
mi Sananandę. Desant zaskoczył aliantów. Niebawem na brzegu 
było około 10 tys. Japończyków. Natarcie przez wyspę miały 
wykonać 41 i 144 Pułk Piechoty.

Początkowo Australijczycy wydzielili do walki z Japończyka-
mi 310-osobowy Papuaski Batalion Piechoty oraz 39 Batalion 
Piechoty (bez kompanii) z 30 BP, które stały się zalążkiem Ma-
roubra Force. 23 lipca 1942 roku w Awala opór najeźdźcom sta-
wili żołnierze batalionu papuaskiego, ale zostali zmuszeni do 
odwrotu. Wzmocnieni przez część 39 Batalionu Piechoty zajęli 
nowe pozycje obronne w miejscowości Oivi. Po-
siłki dla obrońców przerzucono samolotami na 
lotnisko w Kokodzie, miejscowości po północnej 
stronie pasma górskiego Owena Stanleya. 

29 lipca Japończycy zdobyli Kokodę, której 
broniło zaledwie 77 żołnierzy. 8 sierpnia Austra-
lijczycy, którzy zgromadzili ponad 500 ludzi, 
próbowali odzyskać kontrolę nad nią, ale po za-
ciekłych walkach znowu musieli się cofnąć. Ja-
pończycy mieli przewagę liczebną i ogniową. Po-
siadali 17 dział, w tym armaty górskie kalibru 
75 mm, działa pułkowe 70- i 37-milimetrowe. 

Dział używano w większych starciach, jednak 
przede wszystkim dochodziło do potyczek ma-
łych pododdziałów, plutonów i kompanii, a cza-
sami zaledwie kilkuosobowych patroli. Oprócz 
natarć na szlak Japończycy próbowali obchodzić 
pozycje obrońców przez dżunglę. Australijczycy 
z kolei starali się, by wróg ich nie oskrzydlił. 
W dżungli łatwo było się ukryć i urządzić zasadz-
kę. Często dochodziło do walk bezpośrednich. W ruch szły ba-
gnety i kolby oraz granaty ręczne.

Na Nową Gwineę zaczęły przybywać australijskie posiłki zło-
żone z oddziałów regularnej armii, które wzmacniały milicjan-
tów z Maroubra Force. 11 sierpnia 1942 roku do Port Moresby 
przybył dowódca 1 Korpusu gen. por. Sydney Orwella. Następ-
nego dnia objął on zwierzchnictwo nad całymi siłami broniący-
mi Nowej Gwinei. Jednym z jego pierwszych posunięć było wy-
słanie do obrony Szlaku Kokoda 53 Batalionu z 30 BP i miano-
wanie dowódcą Maroubra Force brygadiera Selwyna Portera, 
dowodzącego dotąd Trzydziestą. Jednak już 23 sierpnia zastąpił 
go brygadier Arnold Potts z 21 BP.

Na wyspie wylądowała zaprawiona w bojach na Bliskim 
Wschodzie 7 Dywizja Piechoty. Jej 21 i 25 BP wzmocniły 
obronę Port Moresby, a 18 BP wraz 7 BP (milicji) skierowano 
w rejon Zatoki Milne, co jak się okazało, było znakomitym po-
sunięciem. 25 sierpnia 1942 roku bowiem Japończycy wysa-
dzili tam desant. Jego celem było opanowanie znajdujących się 
tam alianckich lotnisk i otworzenie nowego frontu na kierunku 
Port Moresby. Na brzeg wysadzono około 2 tys. żołnierzy ze 
specjalnych sił desantowych cesarskiej marynarki wojennej. 
Dysponowali oni dwoma lekkimi czołgami, dwoma działami 
kalibru 70 mm i dwiema armatami przeciwpancernymi. Jed-
nak japońscy marines nie zdołali przełamać obrony aliantów. 
W tym czasie liczebność Sił Mórz Południowych wzrosła do 

13,5 tys. ludzi, w tym 10 tys. w komponencie bojowym. Sytu-
acja na Szlaku Kokoda była w końcu sierpnia bardzo trudna. 
Doszło do zaciekłych walk w rejonie Isuravy, w których, 
oprócz oddziałów milicji, wzięli udział żołnierze 7 DP. Pomi-
mo to siły australijskie były zbyt małe, by utrzymać linię obron-
ną. Znowu rozpoczął się odwrót, w trakcie którego prowadzo-
no działania opóźniające. 5 września 1942 roku Australijczycy 
byli już zepchnięci do rejonu Efogi.

Ważną rolę w podtrzymaniu australijskiego oporu na Szlaku 
Kokoda odegrało lotnictwo transportowe, które zrzucało pie-
churom zaopatrzenie. Oprócz wroga przeciwnikami żołnierzy 
obu stron były warunki terenowe i klimat sprzyjający zapada-
niu na choroby zakaźne lub tropikalne. Wielu z walczących na 
szlaku miało malarię, liczni cierpieli na dyzenterię. Jednak 
Australijczykom udało się zorganizować w tych trudnych wa-

runkach efektywny system ewakuacji rannych 
i chorych. 

Kryzys nastąpił w rejonie Efogi 6–9 września 
1942 roku. W starciu, w australijskiej historio-
grafii znanym jako bitwa o Mission Ridge- 
-Brigade Hill, Japończycy doprowadzili do roz-
członkowania Maroubra Force, które składało 
się z trzech batalionów 21 BP. Co prawda, 
2/27 Batalion Piechoty powstrzymywał wroga 
wzdłuż głównego szlaku, ale jeden z batalionów 
japońskiego 144 Pułku Piechoty obszedł pozycje 
australijskie. Jednocześnie artyleria ostrzeliwała 
stanowiska 2/16 Batalionu. Japończycy odcięli 
jednostki bojowe od dowództwa 21 BP. Był to 
koniec obrony Szlaku Kokoda przez Maroubra 
Force. Za to sukcesem australijsko-amerykań-
skim stało się zlikwidowanie 7 września wrogie-
go przyczółka w Zatoce Milne. Część japoń-
skich żołnierzy ewakuowały stamtąd okręty. Inni 
przebijali się w kierunku Buny lądem. Pierwszy 

w raz od czasu Pearl Harbor Japończycy uznali się za pokona-
nych w walkach na lądzie.

SZCZĘŚLIWY ZWROT
Tuż po bitwie o Mission Ridge-Brigade Hill skierowano na 

front dodatkowe jednostki. Australijczycy zajęli pozycje obron-
ne w Ioribaiwa. Równocześnie z weteranów z 39 Batalionu Pie-
choty i części 2/6 Samodzielnej Kompanii (komandosi) stwo-
rzono Horner Force, wysłane do ataków na japońskie linie za-
opatrzeniowe pomiędzy Nauro i Menari. Tuż przed szturmem 
wroga na front dotarły trzy bataliony 25 BP. Pomimo to Austra-
lijczycy znowu wycofali się, tym razem do Imita Ridge. 

7 sierpnia 1942 roku amerykańska piechota morska wylądo-
wała na Guadalcanal w archipelagu Wysp Salomona. Japońskie 
dowództwo postanowiło wyprzeć ich stamtąd za wszelką cenę. 
Gen. Horii wydał rozkaz odwrotu, początkowo do Kokody, któ-
ry rozpoczął się 28 września 1942 roku. Można to uznać za ko-
niec japońskiej ofensywy w Azji Południowo-Wschodniej. Od 
tej pory siły Kraju Kwitnącej Wiśni były w defensywie. 2 listo-
pada 1942 roku Australijczycy odzyskali Kokodę. Potem razem 
z Amerykanami zniszczyli japońskie przyczółki w Buna, Gona 
i Sanananda. Walki w tej części Nowej Gwinei zakończyły się 
22 stycznia 1943 roku. Końca tej kampanii nie dożył gen. Horii, 
który utopił się 23 listopada 1942 roku w morzu, gdy próbował 
dotrzeć do wojsk broniących się na wybrzeżu.  n

JAPOŃSKIE 
DOWÓDZTWO 
CHCIAŁO 
OPANOWAĆ 
WYSPY NOWA 
KALEDONIA, 
FIDŻI I SAMOA
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Gdyby zapytać przypadkowych młodych ludzi w centrum Warszawy, z czym 
im się kojarzy nazwa Waterloo, zdecydowana większość odparłaby zapewne, 
że z piosenką zespołu Abba. W słynnym utworze jest mowa o dziewczynie, 
która poniosła uczuciową klęskę, gdyż obiekt miłości odszedł. W pierwszych 

wersach wymieniany jest Napoleon, więc można by sądzić, że to właśnie on ulotnił się 
bez słowa w siną dal.

Na wszelki wypadek wyjaśniam zatem, młodzi państwo, że Waterloo to miasteczko 
w Belgii (niegdyś w Królestwie Niderlandów). Tam cesarz Francuzów Napoleon  
Bonaparte stoczył jedną z ważniejszych bitew w historii Europy, ponosząc sromotną 
porażkę z połączonymi siłami brytyjskimi i pruskimi. 15 czerwca mija 200 lat od tego 
ważnego wydarzenia.

Zadziwiające i zarazem fascynujące jest to, jak niewielka była w tym krwawym star-
ciu granica między zwycięstwem a przegraną. Podczas trwającej około dziesięciu go-
dzin bitwy wielokrotnie wydawało się, że Francuzi biorą górę. Co więcej, takie wraże-
nie miał chwilami książę Wellington, który dowodził Brytyjczykami i który potem zo-
stał uznany za głównego autora triumfu. Gdzieś mu się zapodziali Prusacy, którzy ze 
sporym opóźnieniem weszli do walki. „Dajcie mi Blüchera [Gebhard von Blücher, do-
wódca wojsk pruskich – przyp. A.F.] albo dajcie mi noc” – biadolił Wellington, który 
liczył, że jeśli Prusacy nie dotrą na czas, to po zmroku zdoła wycofać w bezpieczne 
miejsce swoje wojska. 

Po siedmiu godzinach walki ubytki po obu stronach były kolosalne i – pod wzglę-
dem rozmiarów – mniej więcej równe. Obie armie straciły połowę swoich sił. Toczył 
się krwawy bój o każdy metr terenu. Przyszedł w końcu moment, według historyków, 
przełomowy. Pod naporem wroga pękła słynna Gwardia Cesarska, żołnierska elita elit, 
coś jak nasza husaria w czasach Jagiellonów. Wieść, że „gwardia ustępuje”, miała ko-
losalne znaczenie psychologiczne. To był początek końca armii Napoleona Bonaparte-
go. Wellington i von Blücher triumfowali.

Zawsze mnie ciekawiło, jak po takim wyrównanym boju wskazuje się zwycięzcę. 
Straty pod koniec dnia były przecież mniej więcej takie same. Podstawowy wpływ na 
werdykt miało zapewne to, co się wydarzyło po bitwie. Francuzi nie zdołali się pozbie-
rać, ulegli rozproszeniu, choć teoretycznie mogli przecież dokonać przegrupowania 
i po jakimś czasie podjąć walkę. Napoleon został zmuszony do abdykacji i trafił jako 
więzień na Wyspę Świętej Heleny. Co ciekawe, kongres wiedeński, który ukierunkował 
wydarzenia w Europie, zakończył się tydzień przed bitwą pod Waterloo. Co stałoby się 

z kongresowymi ustaleniami, gdyby Napoleon wygrał? Może trzeba 
by było rozpocząć w tej sprawie kolejną wojnę i stoczyć kilka następ-

nych krwawych bitew?
Tymczasem dziś o Waterloo przypomina 

piosenka Abby. W niezbyt historycznym kon-
tekście: „Nie mogę uciec [przed miłością], 
nawet jeślibym chciała […] Wreszcie stawi-
łam czoła mojemu Waterloo…”. 

na spocznij
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ZADZIWIAJĄCE, JAK 
NIEWIELKA BYŁA W BITWIE 

POD WATERLOO GRANICA 
MIĘDZY ZWYCIĘSTWEM 
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P I O T R  B O C Z O Ń

Łamacze 
blokad

Maszynownia 
na okręcie „Emden”, 
który był pierwszym 
łamaczem blokad

Zaopatrywanie III Rzeszy w surowce deficytowe 
odbywało się w największym sekrecie. To niezwykle trudne 

i niebezpieczne zadanie spoczywało na barkach 
marynarzy pływających na statkach handlowych 

zaanektowanych przez Kriegsmarine.
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Wybuch II wojny światowej zastał na morzach lub 
w dalekich portach niemal 400 niemieckich frach-
towców, które zostały odcięte od macierzystych 
portów. Przewidując taki rozwój wypadków,  

Oberkommando der Kriegsmarine (Naczelne Dowództwo Ma-
rynarki) wcześniej opracowało plan działania. W nocy z 24 na 
25 sierpnia 1939 roku do wszystkich niemieckich jednostek 
handlowych wysłano zakodowany sygnał QWA 7, nakazujący 
kapitanom statków otworzyć zalakowane koperty, w których 
znajdowały się rozkazy dotyczące postępowania w razie rozpo-
częcia działań wojennych. 

Frachtowce miały jak najszybciej wrócić do portów macie-
rzystych albo skorzystać ze schronienia w krajach sprzymierzo-
nych lub neutralnych. Kiedy jednak 3 września Francja i An-
glia wypowiedziały wojnę III Rzeszy, wykonanie tego rozkazu 
nie było łatwe. Wtedy bowiem na północnym Atlantyku rozpo-
czął działania Northern Patrol, czyli zespół brytyjskich okrętów 
wojennych, mających rozkaz utworzenia blokady morskiej 
uniemożliwiającej rejsy jednostek niemieckich.

Większość niemieckich statków mimo spo-
tkania z okrętami alianckimi szczęśliwie prze-
chodziła linię blokady dzięki prostemu podstę-
powi – frachtowce płynęły pod banderami 
państw neutralnych. W sumie od momentu wy-
buchu wojny aż do końca 1940 roku w ten spo-
sób ponad 100 niemieckich jednostek przedarło 
się do portów niemieckich. Statki te wracały al-
bo z pustymi ładowniami, albo z towarami, 
z którymi wypłynęły. 

Część jednostek handlowych znalazła schro-
nienie w portach japońskich. Niektóre Niemcy 
sprzedali za bezcen Japończykom, ale resztę po-
stanowili wykorzystać do transportu surowców 
deficytowych, niezbędnych dla gospodarki nie-
mieckiej, z portów dalekowschodnich do tych będących pod 
kontrolą niemiecką. Statki przewoziły więc w ładowniach: pla-
tynę, molibden, wanad czy wolfram, a czasami również towary, 
które w czasie wojny w Niemczech uznawano za dobra luksu-
sowe. „Elsa Essberger”, na przykład, który wypłynął w kierun-
ku Europy w styczniu 1942 roku, miał na pokładzie 48 t rudy 
tungstenu, 266 t opon, 4059 t kauczuku, 5,5 t cyny, 17 t oleju 
drzewnego, 334 t oleju kokosowego, 990 t olejków ziemnych, 
124 t kawy, 106 t herbaty, 89 t konopi, 65 t jajek w proszku 
i 7,5 t gałki muszkatołowej. W sumie statek przewoził prawie 
6800 t ładunku. Aby zapobiec przejęciu tak cennego towaru 
przez aliantów, na frachtowcach zakładano ładunki wybucho-
we. Kapitan miał je odpalić, gdyby uznał, że nie ma możliwo-
ści uniknięcia przejęcia jego statku przez okręty przeciwnika. 
Na jednostkach handlowych montowano też zamaskowane 
działka przeciwlotnicze, które miały służyć do obrony przed 
samolotami przeciwnika.

PRZETARTY SZLAK
„Emden” (niektóre źródła podają, że frachtowiec nosił na-

zwę „Ermland”) był pierwszym łamaczem blokad (Blockaden-
brecher). W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku zgodnie z roz-
kazem dopłynął do okupowanej przez armię japońską wyspy 
Formoza. Po blisko rocznym pobycie w portach japońskich 
28 grudnia 1940 roku wyruszył w rejs do Niemiec z dość 
szczególnym zadaniem.

Na jego pokład podczas rejsu okrętowano jeńców brytyj-
skich – marynarzy z zatopionych bądź wziętych w pryz przez 
niemieckie korsarskie okręty nawodne z brytyjskich statków 
handlowych. Wśród nich było sześciu polskich marynarzy 
– członków załogi M/s „Batory”, którzy jako pasażerowie pły-
nęli na jednym z zatopionych przez niemieckie krążowniki po-
mocnicze brytyjskich statków handlowych.

Po blisko 100-dniowym rejsie statek dotarł do okupowanego 
przez wojska niemieckie portu Bordeaux. Udana akcja wywo-
łała euforię w niemieckim dowództwie, które wydało rozkaz, 
aby jeszcze tego samego roku jego śladem podążyły kolejne 
statki, tym razem jednak już przewożące surowce niezbędne 
dla gospodarki III Rzeszy.

Wkrótce do portów przeznaczenia wyruszyło siedem nie-
mieckich jednostek oraz dwie włoskie. Tym razem Niemcy i ich 
sojusznicy nie mieli już tyle szczęścia. Alianci dwa statki prze-
chwycili i zatopili. Jeden zaś został posłany na dno przez... nie-
miecki U-Boot U-333. Nie był to odosobniony przypadek. Po-

dobny los spotkał frachtowiec „Doggerbank”. 
Była to strata tym poważniejsza dla Niemców, 
że na jego pokładzie byli członkowie załóg ła-
macza blokady „Uckermark” i krążownika po-
mocniczego „Thor”, które w wyniku przypad-
kowej eksplozji zostały zniszczone 30 listopa-
da 1942 roku w porcie w Jokohamie. 

Frachtowiec wypłynął z Batavii 15 stycznia 
1943 roku i bez przeszkód pokonał Pacyfik. 
Dowództwo niemieckie, w obawie przed moż-
liwością zatopienia jednostki przez własne 
okręty podwodne, wydało rozkaz, aby te nie 
atakowały samotnych frachtowców w rejonie, 
gdzie miał się pojawić „Doggerbank”. Nie 
wiadomo, czy rozkaz został wysłany za póź-
no, czy U-43 go nie odebrał. Wieczorem 

3 marca frachtowiec został trafiony trzema torpedami i błyska-
wicznie zatonął. Do jedynej ocalałej szalupy dotarło 15 mary-
narzy, w tym kapitan. Po kliku dniach dryfowania w czasie 
sztormu łódź się wywróciła i ośmiu rozbitków przypłaciło to 
życiem. Pozostali stracili nadzieję na ratunek i popełnili samo-
bójstwo (jeden z marynarzy miał przy sobie broń). I tak 
z 365 osób na pokładzie uratował się tylko jeden marynarz 
– Fritz Kuert. Na cztery dni przed odnalezieniem przez hisz-
pański statek handlowy zmarł jego ostatni pozostający przy ży-
ciu towarzysz z szalupy. Niemiecki marynarz dryfował po oce-
anie 26 dni.

ZAKAMUFLOWANA JEDNOSTKA
Najbardziej intrygująca historia to zatrzymanie przez okrę-

ty amerykańskie frachtowca „Odenwald”. Zanim 21 sierpnia 
1941 roku statek z blisko 6200 t ładunku opuścił port w Joko-
hamie, upodobniono go do japońskiego frachtowca „Mikko 
Maru”. Dzięki temu niemiecka jednostka bez przeszkód prze-
płynęła Pacyfik i w połowie października znalazła się na 
Atlantyku. Żeby nie budzić podejrzeń związanych z obecno-
ścią japońskiego statku w tym rejonie, frachtowiec znowu 
zmienił tożsamość. Tym razem jednostka przypominała ame-
rykański frachtowiec „Willmoto” – na rufie wymalowano na-
zwę statku, a pod spodem – portu macierzystego (Filadelfia), 
na burcie oraz pokładzie rozwieszono amerykańskie flagi. 
6 listopada o świcie załogi lekkiego krążownika USS „Oma-
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ha” oraz niszczyciela USS „Somers”, wchodzących w skład 
Task Group 3.6 z Task Group 3, dowodzonej przez kadm. Jo-
nasa Howarda Ingrama, zauważyły niemiecki frachtowiec. 
Amerykanie zwiększyli prędkość i wkrótce zaczęli zbliżać się 
do statku. Po kilkukrotnych pytaniach o kod rozpoznawczy 
jednostki dowódca amerykańskiego okrętu nakazał frachtow-
cowi, żeby ten się zatrzymał.

Kiedy Amerykanie podpłynęli bliżej statku, stwierdzili, że 
jego wygląd odbiega od sylwetki frachtowca „Willmoto” 
przedstawionej w katalogu floty handlowej. W tej sytuacji z po-
kładu USS „Omaha” spuszczono łódź motorową i na jej pokład 
wszedł sześcioosobowy oddział marynarzy amerykańskich. 
W tym samym czasie z niemieckiej jednostki opuszczono sza-
lupy. Jak się okazało, kapitan frachtowca Gerhard Loers wydał 
rozkaz opuszczenia statku oraz otwarcia zaworów dennych, 
a także odpalenia ładunków wybuchowych w celu zatopienia 
jednostki. Amerykańscy marynarze usłyszeli wybuchy, które 
wbrew oczekiwaniom Niemców nie wyrządziły większych 
szkód. Dowódca oddziału pryzowego por. George Kennedy 
Carmichael nakazał niemieckim marynarzom powrót na statek. 
Dowództwo amerykańskie wydało rozkaz, żeby nie dopuścić 
do zatonięcia jednostki i doprowadzić ją do portu w Portoryko. 
Mimo wybuchu frachtowiec nie zatonął i nadal utrzymywał się 
na wodzie. Amerykanie nie potrafili jednak uruchomić ma-
szyn. Niemieccy mechanicy kategorycznie odmawiali im po-
mocy. Dopiero drugi mechanik Wilhelm Seidl zgodził się po-
móc marynarzom amerykańskim i 17 listopada jednostka do-
tarła do wyznaczonego portu.

W związku z niemieckim protestem dotyczącym bezprawne-
go zatrzymania statku amerykańskie władze odpowiedziały, że 
przejęły frachtowiec na podstawie ustawy z 1819 roku o możli-
wości zatrzymania i zajęcia każdego statku, co do którego były 
podejrzenia o… przewóz niewolników. Jednak kiedy 11 grud-
nia Niemcy wypowiedziały wojnę USA, statek został po prostu 
zarekwirowany, a jego załogę internowano. 

W DWIE STRONY
Łamacze blokady przewoziły towary w dwie strony. Statki 

wypływające do Japonii miały na pokładach przeważnie wyro-
by przemysłu chemicznego, aluminium, ołów, stal hartowaną 
oraz różnego rodzaju maszyny. Pierwszym frachtowcem, który 
ruszył w tym kierunku, był „Rio Grande”. Opuścił port w Bor-
deaux we wrześniu1941 roku i ten rejs przebiegł pomyślnie. 
Jednak jeden z kolejnych, z powodu spotkania z alianckimi 
okrętami, zakończył się samozatopieniem tej jednostki .

W sumie w kierunku Japonii oraz krajów neutralnych do-
wództwo marynarki wysłało 11 frachtowców. Początkowo wie-
lu niemieckim jednostkom udawało się bezpiecznie dotrzeć do 
portów przeznaczenia, ale pod koniec 1942 roku sytuacja się 
odmieniła. Straty niemieckie zaczęły podczas kolejnych mie-
sięcy drastycznie rosnąć, co doprowadziło w końcu do zawie-
szenia operacji z udziałem jednostek nawodnych, a ich rolę 
przejęły U-Booty. Łącznie od stycznia 1941 roku do stycznia 
1944 roku wykonano 35 rejsów. Z 285 tys. t ładunków udało 
się przewieźć 111,5 tys. t. Wykorzystano 21 statków, z których 
niemal 75% zatonęło lub zostało przejętych przez aliantów.   n

Na niemieckich łamaczach blokady przewożono też osoby zatrzymane na terenie Japonii przez działają-

cą tam komórkę gestapo. Aresztowała ona niemieckich obywateli – dezerterów, ludzi prowadzących 

działalność polityczną albo szpiegowską skierowaną przeciwko III Rzeszy lub pospolitych kryminalistów. 

Na rozkaz wiceadm. Paula Wennekera pozostawiano ich w zamkniętych kajutach i nie wypuszczano nawet 

w razie napotkania jednostek alianckich, co było jednoznaczne z rozkazem odpalenia ładunków wybucho-

wych i skazaniem tych ludzi na śmierć. „Ponieważ zawsze chodzi o przestępców, którym udowodniono wi-

nę i którzy po osiągnięciu kraju muszą się liczyć z najcięższymi karami, trzeba wziąć pod uwagę prawdopo-

dobieństwo, że więźniowie ci w wypadku wzięcia ich do niewoli przez nieprzyjaciela mogą przekazać mu 

zdradzieckie zeznania”.

TRANSPORT WIĘŹNIÓW

„Rio Grande” 
powracający z misji. 

Bordeaux, Francja 
1942 rok

Krążownik USS „Omaha” 6 listopada 1941 roku zatrzy-
mał frachtowiec płynący pod amerykańską banderą, który 
w rzeczywistości okazał się niemieckim statkiem „Oden-
wald”. Grupa abordażowa z „Omahy” przejęła tę jednost-
kę, zapobiegając jej zatopieniu przez własną załogę.
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Armia izraelska jest uznawana za jedną z najlepszych na 
świecie, wręcz niezwyciężoną. Mit ten zbudowała na 
serii błyskotliwych zwycięstw odniesionych w woj-
nach z arabskimi sąsiadami (1947–1948, 1956, 1967, 

1973). Mało zaś mówi się o porażkach, jakie Hagana i Israel 
Defense Forces poniosły podczas wojny o niepodległość, sztur-
mując fort w miejscowości Latrun, broniony przez żołnierzy 
transjordańskiego Legionu Arabskiego.

OPERACJA „BIN NUN”
Latrun to niewielka miejscowość położona na wzgórzach 

ciągnących się wzdłuż drogi Jerozolima–Tel Awiw-Jafa. 
Znajdujące się tam fort oraz klasztor, właśnie ze względu na 
położenie, odgrywały strategiczną rolę w toczącej się wojnie. 
Izraelczycy (Brygada „Harel”) zajęli co prawda wioskę w no-
cy z 15 na 16 maja 1948 roku, ale w wyniku nieskładnego 
planowania strategicznego i trudności z zaopatrzeniem opu-
ścili tę pozycję. Legion transjordański zajął wówczas Latrun, 
odcinając tym samym Izraelczykom dostęp do Jerozolimy. Na 
mocy rezolucji ONZ miała ona status międzynarodowy, ale 
po ogłoszeniu przez Izrael niepodległości (14 maja 1948 ro-
ku) została zablokowana przez legion, a znajdujące się w niej 
jednostki Hagany odcięto od zaplecza.

Premier Dawid Ben Gurion obawiał się, że upadek Jerozoli-
my doprowadzi również do końca nowo powstałego państwa 
żydowskiego. Rozkazał zatem dowodzącemu Frontem Central-
nym płk. Jigalowi Allonowi zajęcie fortu. Operacja otrzymała 
kryptonim „Bin Nun”. W rejonie Latrun ześrodkowano nastę-
pujące siły: 7 Brygadę Pancerną, dowodzoną przez płk. Szlomo 
Szamira w sile 1650 ludzi, 32 Batalion Brygady „Alexandroni” 
(450 osób) oraz 300 żołnierzy Brygady „Harel”. Główny ciężar 
ataku spoczywał na 32 Batalionie. 72 Batalion 7 Brygady ata-
kował pozycje jordańskie na południe od Latrun, 71 Batalion 
pozostawał w odwodzie, a 73 Batalion pancerny zapewniał 
wsparcie transportowe. Izraelczycy dysponowali dwiema fran-
cuskimi armatami wzoru 1906, 53 karabinami maszynowymi 
oraz 15 opancerzonymi wozami bojowymi, ale bez dział. Siły 
jordańskie w rejonie fortu składały się z 2 i 4 Batalionu 3 Bry-

R A F A Ł  C I A S T O Ń

Izraelski mit 
założycielski

Latrun stało się miejscem 
symbolicznym. To tam Izraelczycy 

zapłacili krwią za marzenie 
o własnym państwie.

gady Legionu (1200 osób) i były wyposażone w 12 brytyjskich 
dział 25-funtowych oraz 105-milimetrowe. Jordańczycy mieli 
również 17 wozów pancernych uzbrojonych w działa.

SZTURM PO SZTURMIE
Pierwszy izraelski szturm na fort miał się rozpocząć 25 maja 

o północy, ale w związku z problemami z ześrodkowaniem sił 
opóźnił się i doszło do niego o świcie. Wywiad Hagany ustalił, 
że pozycja jest broniona przez oddział partyzantów w sile oko-
ło tysiąca osób i chociaż przed atakiem dowiedziano się 
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W LATRUN ZNAJDUJE SIĘ 
MIEJSCE PAMIĘCI 
IZRAELSKICH WOJSK 
PANCERNYCH ORAZ MUZEUM 
BRONI PANCERNEJ, SKUPIAJĄCE 
PONAD 200 POJAZDÓW 
RÓŻNYCH TYPÓW

o wzmocnieniu Latrun, nie zmieniono planów. Jordańczycy na-
tychmiast dostrzegli wychodzący na pozycję 32 Batalion i sil-
nym ogniem artyleryjskim oraz maszynowym zmusili go do 
odwrotu. Dowodzony przez kpt. Haima Laskowa 73 Batalion 
pancerny próbował udzielić mu wsparcia, ale ogień 25-funtó-
wek jego również zmusił do odwrotu. Podobny los spotkał 
zresztą żołnierzy 72 Batalionu. Straty izraelskie były dotkliwe 
– 74 zabitych, sześciu wziętych do niewoli, 140 rannych. 

Pomimo porażki ponawiano próby zdobycia Latrun. W nocy 
z 30 maja na 1 czerwca żołnierze płk. Szamira przypuścili ko-

Izraelski żołnierz peł-
ni wartę przed znaj-
dującą się na terenie 
muzeum w Latrun 
ścianą z imionami 
poległych izraelskich 
pancerniaków, po-
cząwszy od Wojny  
o Niepodległość  
w 1948 roku do 
chwili obecnej.
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lejny atak. Po jego niepowodzeniu przegrupowano siły. 7 Bry-
gada została zastąpiona brygadami „Yiftach” i „Harel”, które 
przystąpiły do ataku 8–9 czerwca, ale ciągle był on bezskutecz-
ny. Dwa dni później został ogłoszony rozejm, który Izrael wy-
korzystał na zakup i sprowadzenie do kraju niezbędnego uzbro-
jenia. Po jego wygaśnięciu, 15–16 lipca przeprowadzono kolej-
ny atak – ciągle bez sukcesu. 

Ostatnią próbę zdobycia pozycji podjęto 18 lipca, wspierając 
piechotę kilkunastoma specjalnie ściągniętymi z innych odcin-
ków frontu pojazdami pancernymi, w tym dwoma czołgami ty-
pu Cromwell. W wyniku awarii jednej z maszyn oraz kłopotów 
z łącznością zdobycie wzgórza i tym razem okazało się nie-
możliwe. Tego dnia ogłoszono kolejny rozejm, który ostatecz-
nie zakończył izraelskie próby opanowania wioski.

DROGA BIRMAŃSKA
Izraelczykom nie udało się odblokować drogi między Tel 

Awiwem a Jerozolimą. Po niepowodzeniu drugiego szturmu 
znaleźli jednak inne rozwiązanie – wybudowali nowy szlak, 
wykorzystując częściowo już istniejącą trasę, który omijał La-
trun. Była to tak zwana droga birmańska. Dlaczego zatem 
wciąż ponawiano ataki na wzgórze? Hagana wiązała w ten spo-
sób znaczne siły legionu transjordańskiego, które dzięki temu 
nie mogły być użyte na innych odcinkach frontu. Głównym po-
wodem był jednak rozkaz Bena Guriona, który, wbrew opinii 
Allona, uważał, że jest to jedyny sposób ocalenia tego miasta. 

Jakie były przyczyny klęski kolejnych szturmów? Izraelczy-
cy nie mieli w tym czasie oddziałów, które mogłyby się równać 
pod względem wyszkolenia i doświadczenia bojowego z legio-
nem. Kadrę oficerską w tej jednostce w około 2/3 wciąż stano-

wili Brytyjczycy. Pozycje jordańskie dominowały nad okolicą, 
a Izraelczycy nie mieli niezbędnego w tych warunkach wspar-
cia artyleryjskiego i lotniczego. Ogromną rolę odegrały rów-
nież słabe rozpoznanie sił przeciwnika oraz błędy w planowa-
niu i kiepska koordynacja działań poszczególnych jednostek. 
Znaczną część żołnierzy stanowili nowo przybyli do Palestyny 
żydowscy emigranci z krajów europejskich. Nie dość, że byli 
kiepsko wyszkoleni, to na dodatek mówili różnymi językami, 
więc często nie mogli się porozumieć ani między sobą, ani 
z dowództwem. Wysłano ich jednak do walki, gdyż nowo po-
wstającym Siłom Obronnym Izraela brakowało ludzi. Ponadto 
Ben Gurion chciał, aby pokolenie Szoah „wrosło” w nową zie-
mię. Mówił: „Jest problem z ocalonymi z Holocaustu. Oni nie 
poświęcili jeszcze nikogo w obronie Ojczyzny”.

Latrun stało się miejscem symbolicznym. To tam Izraelczycy 
zapłacili krwią za marzenie o własnym państwie. Bitwy obrosły 
mitem, a poniesione straty zostały wyolbrzymione. W 1985 ro-
ku jeden z członków Knesetu, Uzi Landau, mówił o 2 tys. pole-
głych (w rzeczywistości zabitych i rannych zostało kilkaset 
osób). Jeden z weteranów tak skomentował rezultat walk: „Bi-
twy o Latrun same w sobie były porażką. Ale jeśli spojrzeć na 
nie jako na część większej całości, nie jestem tego pewien. 
Utrzymaliśmy komunikację z Jerozolimą. Czy nie to było ce-
lem?”. Legion transjordański pozostawał w Latrun do 10 sierp-
nia. Tego dnia hrabia Folke Bernadotte, będący mediatorem  
z ramienia ONZ w toczącym się konflikcie, ogłosił, że arabskie 
jednostki opuściły fort. Nazajutrz polecił Izraelczykom, aby wy-
cofali się ze wzgórza 312, zajętego już po wejściu w życie rozej-
mu. Latrun pozostało po stronie transjordańskiej. Izraelczycy 
zdobyli je dopiero w czasie wojny sześciodniowej.                    n

ORGANIZACJA WOJSKOWA ZOSTAŁA 
ZAŁOŻONA W 1920 ROKU PRZEZ ŻYDOWSKICH 
EMIGRANTÓW W PALESTYNIE. 

GŁÓWNYM ZADANIEM LEGIONU ARABSKIEGO BYŁO 
UTRZYMYWANIE PORZĄDKU W TRANSJORDANII.

Hagana

Groźny przeciwnik

Początkowo koncentrowała się na 
obronie własnych osiedli, ale w cza-

sie arabskiej rebelii w 1937 roku za-
częła przeprowadzać również operacje 
ofensywne, tworząc w tym celu wyspe-

cjalizowane oddziały (Fosh, a od 1942 
roku Palmach). 
Podczas wojny w latach 1947–1948 jej 
oddziały były podstawą sił zbrojnych 
Izraela.

Transjordański Legion 
Arabski został sformo-

wany w 1920 roku przez ppłk. Fre-
dericka Peake’a, jako 150-osobowa 

jednostka policyjna. Jego głównym za-
daniem było utrzymywanie porządku 

w Transjordanii oraz ochrona drogi Amman– 
–Jerozolima. W 1939 roku dowództwo nad 
legionem objął gen. John Glubb, który prze-
kształcił go w najlepiej w tym czasie wy-

szkoloną armię arabską. W czasie II wojny 
światowej legion współdziałał z Brytyj-
czykami w Palestynie, Syrii i Libanie, 
a po opuszczeniu przez nich Bliskiego 
Wschodu został wycofany do Transjordanii. 
Podczas wojny w latach 1947–1948 po-
nownie wkroczył do Palestyny i okazał się 
najgroźniejszym przeciwnikiem Hagany. Po 
wojnie jednostki legionu stały się podstawą 
sił zbrojnych Transjordanii.



JUŻ PO RAZ TRZECI!  
Setki modeli, dziesiątki atrakcji, 

jedno Grand Prix!

Samoloty, czołgi, okręty, figury!

Przyjdź i zobacz miniaturowe
DZIEŁA SZTUKI!

Pokazy modeli latających i jeżdżących, warsztaty dla początkujących,  
giełda modelarska, grupy rekonstrukcji historycznej 

więcej na: www.modelfiesta.pl

WARSZAWSKA
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MODELARSKA
13-14 czerwca 2015
Gimnazjum nr 14
ul. Barska 32
WSTĘP WOLNY!
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Sprawa inwalidów, wdów i sierot 
traktowana jest w Polsce odrodzo-
nej jako jedno z ważniejszych za-

gadnień”, zapewniał w „Polsce Zbroj-
nej” z 20 kwietnia 1936 roku płk Jan 
Warzecki. Jak dodał, już w marcu 
1921 roku wydano pierwszą ustawę 
o zaopatrzeniu inwalidów.

PSYCHICZNE ODRODZENIE
Była ona zmieniana i nowelizowana 

z uwzględnieniem potrzeb życiowych 
inwalidów oraz możliwości finanso-
wych państwa. „Niedopuszczalne jest 
bowiem podtrzymywać równowagę bu-
dżetową kraju kosztem inwalidów, ale 
z drugiej strony trudno wymagać od 
państwa, aby dawało więcej niż dawać 
może”, tłumaczył oficer.

Żołnierz 
w niewłaściwym celu 

wykorzystał swoje 
zdolności strzeleckie.

Ofiara 
polowania

w miejscowych lasach należących do 
barona Bielskiego i zaproponował żoł-
nierzowi wspólne w nich kłusowanie. 
Interes szedł świetnie. Znajomość lasu 
i zwierząt połączona z celnym okiem 
szeregowego przynosiły efekty pod-
czas polowania, a nielegalnie zabite 
zwierzęta dawały kłusownikom niezły 
dochód.

Przez długi czas gajowy majątku  
Stefan Kalicki nie mógł dać sobie rady 
z grasującymi po lasach kłusownikami. 
Postanowił wreszcie poszukać pomocy 

Jak wyjaśniał, mogłoby to doprowa-
dzić do ruiny gospodarczej i niewy-
płacalności, co najbardziej dotknęłoby 
tych obywateli, którzy korzystają 
z pomocy materialnej państwa. Do tej 
grupy należą właśnie przede wszyst-
kim inwalidzi i pozostałe po poległych 
rodziny.

W wojskowej gazecie wyliczano, że 
inwalidom wojennym, którzy przez 
chorobę lub kalectwo stali się niedo-
łężni lub psychicznie rozstrojeni, za-
gwarantowano prawo korzystania na 
koszt państwa z pomocy lekarskiej. 
Inwalidzi otrzymują też aparaty orto-
pedyczne umożliwiające wykonywa-
nie zawodu oraz służące do celów ko-
smetycznych, gdy kalectwo rzuca się 
w oczy. „Polskie czynniki rządowe 

z punktu widzenia humanitarnego, 
jak i społecznego traktują sprawę pro-
tezowania inwalidów i zaopatrzenia 
ich w aparaty ortopedyczne jako jed-
no z ważniejszych zagadnień”, pisano 
w dzienniku. Ministerstwo Opieki 
Społecznej powołało nawet w War-
szawie Centralną Wytwórnię Protez. 
„Odzyskanie swobody ruchu jest dla 
inwalidy jakoby psychicznym odro-
dzeniem i dobrodziejstwem, które 
trudno określić słowami”, stwierdzał 
płk Warzecki.

DOCHODOWA KONCESJA
W „Polsce Zbrojnej” pisano też 

o problemach z zatrudnieniem inwa-
lidów wojennych. „Sprawa ta jest po-
traktowana w polskim ustawodaw-
stwie jako jedno z zagadnień 
o pierwszorzędnem znaczeniu”. Jak 
wyliczano, zgodnie z przepisami in-
walidzi i wdowy po nich oraz po po-
ległych żołnierzach mają pierwszeń-
stwo przy obsadzaniu urzędów oraz 
nadawaniu koncesji na prowadzenie 
bufetów i księgarni kolejowych.

„Niestety koncesja wydana w 1918 
roku dla inwalidów wojennych dostała 
się do rąk kilku potentatów księgar-
skich, którzy dla utrzymania się przy 
niej stworzyli Towarzystwo Księgarni 

Szer. Karol Tkaczyk słynął w swoim 
pułku z doskonałego oka. Na strzel-

nicy trafiał zawsze w dziesiątkę, bu-
dząc podziw kolegów i dowódców. 
Służba w armii przynosiła mu wiele 
satysfakcji, niestety, jego zdaniem, za 
mało pieniędzy. Rozwiązaniem tego 
problemu zdawała się być propozycja, 
jaką przedstawił mu miejscowy rolnik, 
niejaki Piotr Suchecki. Dowiedziaw-
szy się o celności żołnierza, zapropo-
nował mu wspólny interes. Okazało 
się, że Suchecki był kiedyś gajowym 
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Ranni w boju

P I T A W A L

Potwierdzamy kult nasz dla ran i kalectwa  
pochodzącego z pól chwały.
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Walka, w której bierze 
udział żołnierz, zależnie 

od postępu techniki przyjmuje 
coraz to inne formy. Podobnie 
powinien przystosowywać się 

do niej ubiór żołnierza. Nie może on 
różnić się od tła, na którym odby-
wają się boje, nie może krępować 
ruchów żołnierza dając mu jedno-
cześnie ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi.

P O L S K A  Z B R O J N A
1 3  M A R C A  
1 9 3 3  R O K U

KPT. WACŁAW 
CHMIELEWSKI:

na policji, skąd oddelegowano do lasu 
posterunkowego Kazimierza Waliszew-
skiego. Policjant z gajowym kilka dni 
przeszukiwali lasy, aż za którymś ra-
zem natknęli się na Tkaczyka i Suchec-
kiego, dzielących właśnie upolowanego 
dzika. Posterunkowy zatrzymał obu 
przestępców i rozpoczął rewizję. 
„W pewnej chwili Suchecki wyrwał się 
policjantowi i rzucił do ucieczki. Poli-
cjant pogonił za nim. Kiedy dopędzał 
opryszka, ten skrył się za drzewem i do-
bywszy rewolwer krzyknął, że położy 

go trupem, jeśli nie zaniecha dalszej 
pogoni”, opisywano w „Polsce Zbroj-
nej” 27 czerwca 1937 roku. 

Posterunkowy wezwał złoczyńcę, 
aby schował rewolwer i ostrzegł, że 
użyje broni w obronie własnej. W tej 
samej chwili jednak Tkaczyk wymie-
rzył policjantowi cios kamieniem 
w głowę. Jednocześnie Suchecki za-
sypał go gradem kul, z których jedna 
raniła w bok, a druga w głowę. Na 
pomoc stróżowi prawa nadbiegł gajo-
wy i strzelił do Sucheckiego, raniąc 

go. Mimo to bandyta ostrzeliwał się 
w dalszym ciągu. Korzystając z tego, 
że policjant został ciężko ranny i na 
dodatek zaciął mu się rewolwer, zło-
czyńcy umknęli. 

Policja zarządziła obławę i po ponad 
dziesięciu godzinach obu kłusowników 
ujęto. Posterunkowy po kuracji w szpi-
talu wrócił do zdrowia, a okręgowy sąd 
skazał Sucheckiego na sześć lat więzie-
nia. Szeregowy za napad na funkcjona-
riusza otrzymał karę trzech lat odsiadki 
oraz wydalenia z wojska. 

Kolejowych »Ruch«. Jest to wypacze-
nie nie po myśli ustawodawcy, które-
mu zależało na utworzeniu warszta-
tów pracy dla inwalidów”, uważał 
kpt. Karol Lewandowski. Podkreślał 
też, że należy zwrócić uwagę na obo-
wiązek zatrudniania inwalidów przez 
przedsiębiorstwa samorządowe. One 
bowiem w olbrzymiej większości 
ustawy tej nie respektują. „Dostarcza-
nie pracy i dachu nad głową winno 
być ambicją i jedną z głównych trosk 
gmin miejskich i wiejskich. Nie wolno 
bowiem więc mówić, że inwalidami 
i wdowami wojennymi winno się opie-
kować tylko państwo. Opieka należy 
do całego społeczeństwa, ponieważ in-
walida, wdowa i sierota to sumienie 
narodu”, apelował kapitan.

Jak zauważył 12 kwietnia 1933 roku 
Stanisław Sułczyński, w obecnym kry-
zysie gospodarczym położenie bezro-
botnych inwalidów staje się ciężkie, 
gdyż redukcje w zakładach pracy doty-
kają ich szerzej niż innych pracowni-
ków. „Dlatego państwowe urzędy po-
średnictwa pracy winny bardziej przy-
łożyć się do pomocy inwalidom 
wojennym i wojskowym”, stwierdzał.

W BOJU I NA POLIGONIE
Sułczyński wyjaśniał jednocześnie, 

komu należą się uprawnienia. „Zasad-
niczym i koniecznym warunkiem jest 
związek przyczynowy choroby lub 
kalectwa ze służbą wojskową. Orze-
kają o tym komisje rewizyjno-lekar-
skie na podstawie dokumentów i za-
pisków szpitalnych oraz zeznań 
świadków”, pisał.

Jak tłumaczył, za inwalidów wojen-
nych uważa się osoby, które doznały 
uszkodzenia zdrowia lub okaleczenia 
na skutek służby w Wojsku Polskim 

w czasie wojny, w uznanych przez na-
sze państwo polskich wojskowych 
formacjach przy armiach obcych, 
w armiach państw zaborczych pod-
czas I wojny oraz w walkach o wol-
ność Polski przeciw państwom nie-
przyjacielskim.

Inwalidami wojskowymi są natomiast 
osoby, które doznały uszkodzenia zdro-
wia lub okaleczenia na skutek służby 
w Wojsku Polskim w czasie pokoju 
oraz członkowie organizacji przysposo-
bienia wojskowego, okaleczeni na sku-
tek zajęć wojskowych odbywanych pod 
nadzorem władz wojskowych. 

KULT DLA RAN
O inwalidów dbało nie tylko pań-

stwo. W stolicy powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Inwalidów Wojennych, a je-
go fundusze stanowiły środki uzyskane 
z dobrowolnych datków i subwencji. 
Przeznaczano je na zapomogi, bilety 
kolejowe, narzędzia rzemieślnicze, mle-
ko dla niemowląt, pogrzeby, kolonie dla 
dzieci, lekarstwa. „Towarzystwo admi-
nistruje też schroniskiem, w którym in-
walidzi znajdują na czas przejściowy 
dach nad głową. Najczęściej korzystają 
z niego zamiejscowi, którzy przybywa-
ją do Warszawy w celu załatwienia 
swoich spraw osobistych”.

Pieniądze na rzecz inwalidów zbie-
rano też podczas dorocznego koncertu 
organizowanego przez komendę mia-
sta stołecznego Warszawy. „Jest to im-
ponująca manifestacja ku czci tych, 
którzy krwią własną i ciałem przyczy-
nili się do odzyskania wolności i nie-
podległości Polski. To pamięć o inwa-
lidach wojennych, stwierdzająca kult 
nasz dla ran i kalectwa pochodzącego 
z pól chwały i bojów”, pisano w „Pol-
sce Zbrojnej”. 
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PODWODNI 
KAMIKADZE

W końcowej fazie wojny na Dalekim 
Wschodzie Japończycy przeprowadzali 

przeciwko okrętom alianckim samobójcze 
ataki z użyciem żywych torped.

wojny i pokoje NIEZWYKŁE MASZYNY  | |

Koncepcja stworzenia pojazdu podwodnego, mogącego 
niszczyć wrogie okręty, narodziła się podczas I wojny 
światowej we Włoszech. Wkrótce powstała pierwsza 
żywa torpeda – Mignatta, z silnikiem na sprężone po-

wietrze, uzbrojona w dwie 170-kilogramowe odczepiane gło-
wice bojowe z zapalnikiem zegarowym i uchwytami magne-
tycznymi. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku 
konstruktorzy przeprowadzili pierwszą operację bojową z jej 
użyciem. W porcie w Puli zatopili austro-węgierski pancernik 
SMS „Viribus Unitis”, który w momencie ataku był już przeję-
ty przez Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów. 

W okresie międzywojennym Włosi zbudowali nowocze-
śniejszy pojazd podwodny – Maiale, z silnikiem elektrycznym 
i jedną odczepianą głowicą bojową z kilkuset kilogramami ma-
teriału wybuchowego. Włoska konstrukcja, formalnie nazywa-
na torpedą wolnobieżną, miała dwuosobową załogę złożoną ze 
sternika i mechanika. Maiale użyto w atakach przeciwko bry-
tyjskim bazom morskim w Aleksandrii i Gibraltarze. Najwięk-
szym sukcesem włoskich płetwonurków było uszkodzenie 
19 grudnia 1941 roku dwóch pancerników. 

W trakcie II wojny światowej własne żywe torpedy opraco-
wali również Brytyjczycy i Niemcy. Wszystkie europejskie po-
jazdy dawały jednak załogom szansę na przeżycie. Mimo to 
wielu płetwonurków nigdy nie powróciło z takich misji.

W 1943 roku, gdy sytuacja militarna Japonii bardzo szybko 
się pogarszała, pojawiły się propozycje wykorzystania w walce 
z aliantami różnych jednostek pływających, także takich, któ-

rych operatorzy mieli przeprowadzać ataki samobójcze. Myśla-
no również o użyciu żywych torped. Początkowo dowództwo 
japońskie nie podjęło tematu takich działań, ale kolejne poraż-
ki na frontach spowodowały, że na początku 1944 roku wróco-
no do tych planów.

CUDOWNA BROŃ
Pomysłodawcami japońskiej żywej torpedy byli dwaj ofice-

rowie Cesarskiej Marynarki Wojennej, porucznicy Hiroshi  
Kuroki i Sekio Nishina. Bazą dla pojazdu miała być torpeda 
typu 93 kalibru 610 mm, prawdopodobnie w czasach II woj-
ny światowej najszybsza i największa broń tej klasy. Nazywa-
na przez Amerykanów długą lancą, ważyła 2700 kg i rozwija-
ła prędkość do 50 w. 

Dowództwo Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii wy-
dało 26 lutego 1944 roku rozkaz o utworzeniu zespołu ma-
jącego opracować i przetestować żywą torpedę. Na jego 
czele stanął kmdr Shimizu Watanabe, specjalista od torped 
z napędem na sprężone powietrze. Jego zastępcą został por. 
Hiroshi Suzukawa. W tym gronie był też konstruktor torped 
Atsushi Kusunoki. Zespół ulokowano w Kure, gdzie w tam-
tejszej stoczni marynarki wojennej miały powstać prototypy 
żywych torped. W końcu rozpoczęto budowę w stoczniach 
w Yokosuka i Hikari, gdy zdecydowano o wprowadzeniu 
tych pojazdów do służby. 

Japońską żywą torpedę nazwano Kaiten. Pierwsza wersja, 
typ 1, była pojazdem jednoosobowym i miała głowicę bojową 
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o masie 1550 kg, a masa całego pojazdu przekraczała 8 t. Kabi-
na sternika była w środkowej części. Do obserwacji tego, co 
dzieje się na zewnątrz, służył marynarzowi niewielki peryskop. 
Tylną część kadłuba zajmował napęd, oparty na silniku z torpe-
dy typu 93. Takich żywych torped wyprodukowano najwięcej – 
ponad 300 sztuk.

Typ 2 był dłuższy o niecałe 2 m, miał większą średnicę, 
a masa przekraczała 18 t. Projekt zarzucono jednak po zbudo-
waniu prototypu, między innymi dlatego, że silnik nie osiągnął 
zakładanej mocy znamionowej. Skomplikowany był też proces 
produkcyjny.

Typy 3, 5 i 6 pozostały tylko na papierze, ale na początku 
1945 roku ruszyła ograniczona produkcja typu 4. Rozmiarami 
te pojazdy przypominały typ 2, ale zastosowano inny silnik. 
Problemy techniczne związane z nieszczelnością i mała pręd-
kość spowodowały jednak, że wyprodukowano zaledwie około 
50 takich żywych torped.

Zupełnie inny był typ 10, który oparto na torpedzie typu 92 
kalibru 533 mm i masie 1720 kg. Masa głowicy bojowej wyno-
siła 300 kg. Zasięg tych pojazdów – w porównaniu z wcześniej-
szymi – był niewielki, poruszały się one bardzo wolno. Testują-
cy je sternicy meldowali też o licznych nieszczelnościach. Za-
mówiono jednak 500 sztuk minikaitenów. Produkcja miała 
ruszyć w sierpniu 1945 roku, ale ze względu na koniec wojny 
powstało tylko kilka sztuk.

Początkowo rozważano możliwość, by operator japońskiej 
żywej torpedy mógł wyskoczyć do morza po naprowadzeniu jej 

l I-37 (19 listopada 1944 roku) – typ B1; 113 członków załogi  
i czterech sterników

l I-48 (23 stycznia 1945 roku) – typ C2; 122 członków załogi  
i czterech sterników

l I-368 (26 lutego 1945 roku) – typ D1; 81 członków załogi
l I-370 (26 lutego 1945 roku) – typ D1; 79 członków załogi
l I-56 (18 kwietnia 1945 roku) – typ B3; 116 członków załogi 

i sześciu sterników
l I-44 (prawdopodobnie 29 kwietnia 1945 roku) – typ B2;  

130 członków załogi
l I-361(31 maja 1945 roku) – typ D1; 76 członów załogi 

i pieciu sterników
l I-165 (27 czerwca 1945 roku) – typ KD5; 106 członków załogi

Okręty podwodne 
utracone podczas 
misji kaitenów

PRZED 
WYRUSZENIEM 
NA SAMOBÓJCZĄ 
MISJĘ MARYNARZ 
MIAŁ PRAWO 
SPORZĄDZIĆ 
TESTAMENT ORAZ 
NAPISAĆ LIST 
POŻEGNALNY DO 
NAJBLIŻSZYCH
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Wersja Typ 1 Typ 2 Typ 4 Typ 10

Masa [t] 8,3 18,37 18,17 3,0

Długość [m] 14,75 16,5 1,65 9,0

Średnica [m] 1,0 1,35 1,35 0,7

Masa głowicy
bojowej [t]

1,55 1,5 1,8 0,3

Moc silnika [KM] 550 1490 1200 8

Maksymalny zasięg [km] 78 83 38 3,5

Prędkość maksymalna [w.] 30 40 20 13

Maksymalna głębokość
zanurzenia [m]

80 100 100 20

n

wojny i pokoje NIEZWYKŁE MASZYNY  | |

na cel. Później jednak wprowadzono włazy, których nie można 
było otworzyć od wewnątrz. Co więcej, kaiten miał mechanizm 
samozniszczenia w sytuacji, gdyby atak się nie powiódł. 

Ośrodek szkolenia sterników żywych torped zorganizowano 
w lipcu 1944 roku na wyspie Cuszima, w Zatoce Tokuyama, 
80 km na południowy zachód od Hiroszimy. Wybrano 1375 
osób. Byli to mężczyźni w wieku 17–28 lat, głównie maryna-
rze, ale i lotnicy.

Koncepcja wyjściowa zakładała, że kaiteny zostaną użyte 
raczej przeciwko jednostkom stojącym w portach niż na 
otwartym morzu. Z kolei typ 10 opracowano z myślą opero-
wania z instalacji nadbrzeżnych. Miała to być broń do zwal-
czania wrogich okrętów, które zbliżyłyby się do wybrzeży Ja-
ponii. W rejon ataku żywe torpedy miały być dostarczane 
przez przerobione okręty podwodne, które zabierały od trzech 
do sześciu pojazdów. Po przybyciu na miejsce sternik wcho-
dził przez śluzę do kabiny kaitena. Potem właz zamykano od 
zewnątrz i żywa torpeda odłączała się od okrętu nosiciela. Do 
takiego transportu przystosowano nie tylko jednostki pod-
wodne, lecz także kilkanaście niszczycieli oraz lekki krążow-
nik „Kitakami”.

STRACEŃCZE MISJE
Pierwsze bojowe użycie kaitenów miało miejsce w rejonie 

atolu Ulithi w archipelagu Karolinów. 8 listopada 1944 roku 
rozpoczęła się operacja z udziałem trzech okrętów podwod-
nych, z których każdy transportował cztery pojazdy. 20 li-
stopada 1944 roku w rejonie atolu Ulithi z okrętów I-36 
i I-47 wysłano osiem żywych torped. Pierwszym kaitenem 
z I-47 sterował por. Nishina. Morskim kamikadze udało się 

tam zatopić tylko amerykański zbiornikowiec „Mississinewa”. 
Za to wysłany w rejon Palau okręt I-37 wykryli Amerykanie 
i został on zatopiony ładunkami głębinowymi przez niszczy-
ciele eskortowe „Conklin” i „McCoy Reynonolds”. Japoń-
czykom udało się zatem zniszczyć wrogą jednostkę pomoc-
niczą kosztem tuzina kaitenów i ich sterników oraz okrętu 
podwodnego ze 113-osobową załogą.

Ostatnią wielką grupę sześciu okrętów podwodnych z ka-
itenami wysłano 14 lipca 1945 roku na południowy wschód 
od Okinawy. Wtedy japońscy morscy kamikadze odnieśli 
największy sukces. 24 lipca zatopili niszczyciel eskortowy 
„Underhill”. Poza tym I-58 udało się zatopić 30 lipca konwen-
cjonalnymi torpedami amerykański krążownik „Indianapo-
lis”, który wcześniej dostarczył na Mariany bombę atomową 
zrzuconą później na Hiroszimę. Ostatnią misję kaitenów, któ-
rej celem były sowieckie okręty na Morzu Japońskim, odwo-
łano. 18 sierpnia 1945 roku załoga I-159 dostała rozkaz po-
wrotu do bazy. 

Jako nosicieli kaitenów w działaniach bojowych użyto tylko 
okrętów podwodnych – ze względu na panowanie Ameryka-
nów w powietrzu. Efekty działań japońskich żywych torped 
nie były imponujące. Choć operacyjnie użyto ich 80–100, to 
zatopiono tylko jeden niszczyciel, barkę desantową i zbiorni-
kowiec, a kilka innych jednostek uszkodzono. We wszystkich 
tych atakach zginęło 187 Amerykanów. Japońska flota, 
oprócz kaitenów i ich sterników, straciła osiem okrętów pod-
wodnych, które je transportowały, wraz z 846 marynarzami. 
Załogi nosicieli były całkowicie bezbronne, bo z pokładów 
okrętów usunięto uzbrojenie artyleryjskie, aby zrobić miejsce 
dla kaitenów.

Moc silnika

550 KM
80 m

30 w.

1,55 t

8,3 t

Długość

14,75 m

Masa głowicy bojowej

Masa

Prędkość maksymalna

Maksymalna głębokość
zanurzenia

Średnica

1,0 m
Maksymalny 
zasięg 

78 km
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Kazimierz Zygmunt, nazywany przez znajomych w młodości „Połomskim”, do-
wiedział się, że nie jest już rezerwistą. Przyszedł do WKU, tak jak mówili w te-
lewizji, żeby zapisać się na ćwiczenia rezerwistów, a tu taka niespodzianka.  
Kapitanem rezerwy jest nadal, ale ze względu na wiek, czyli ukończone 65 lat, 

został zdjęty z ewidencji żołnierzy rezerwy. 
Przy tej okazji wróciły wspomnienia z zajęć w studium wojskowym, które w PRL-u by-

ły obowiązkowe na wszystkich wyższych uczelniach. Raz w tygodniu studenci wkładali 
mundury i przez cały dzień ćwiczyli w polu. Brak zaliczenia albo negatywna ocena z eg-
zaminu z tych zajęć mogły spowodować relegowanie z uczelni.

Najczęściej wspomina zajęcia z terenoznawstwa, na których zarobił dwóję. Prowadził 
je mjr „Skorpion”, który chwalił się przed studentami, że w armii jest tylko dwóch dosko-
nałych terenoznawców. Tyle, że ten drugi, z Częstochowy, już nie żyje. Zajęcia z majorem 
szwankowały od początku. Pamiętnego dnia padał deszcz. Spóźniony „Skorpion” pojawił 
się akurat wtedy, gdy studenci chwycili się za ramiona i tańcząc śpiewali, że w czasie 
deszczu dzieci się nudzą. Reprymenda majora szybko zgasiła ich entuzjazm. Ćwiczyli 
pomiar odległości między charakterystycznymi przedmiotami w terenie za pomocą kro-
ków. „Sto metrów”, meldował podchorąży, zaokrąglając odliczoną długość do pełnych 
metrów. „I pół”, dodawał „Skorpion”. Z tej właśnie kąśliwości pochodzi jego ksywka. 
„Połomskiemu” wyszło wówczas w zaokrągleniu, że przeszedł 85 m. Zamiast sławetnego 
„i pół”, usłyszał reprymendę, że nie umie chodzić, źle stawia kroki. Według majora zgu-
bił po drodze 8 m… i pół.

Po zajęciach „Połomski” poszedł z kolegami sprawdzić, czy aż tak mógł się pomylić. 
Jakież było ich zdziwienie, gdy w oddali dojrzeli majora, który z przymiarem zrobionym 
z dwóch kijów, niczym dawny agronom dzielący pańską ziemię, przemierzał trasę, którą 
niedawno szedł „Połomski”. Było już wiadomo, skąd „Skorpion” tak dokładnie znał od-
ległości na poligonie. Wymierzył wszystkie trasy, którymi później maszerowali podcho-
rążowie, wybierając te, których długość kończyła się w połowie metra. Majorowi naj-
prawdopodobniej pomyliły się trasy i niesłusznie zrugał „Połomskiego”.

Po ukończeniu politechniki, mimo złych doświadczeń, nasz bohater szybko znowu 
włożył mundur. Trafił na ćwiczenia. Został podporucznikiem rezerwy. Potem były kolej-
ne poligony i awanse. Dyrektor dużego przedsiębiorstwa mógł się z tych zajęć wykręcić. 
Nigdy jednak tego nie zrobił. Rozumie dorosłych mężczyzn strzelających do siebie z pi-
stoletów na kulki z farbą. Z reguły nie byli oni wcześniej w wojsku. Ale czemu chcą się 
bawić w wojnę ci, którzy w przeszłości traktowali służbę w armii niczym zło konieczne? 
Moc munduru? Chęć sprawdzenia się w słusznym wieku? A może to, co kiedyś było złe, 
z czasem nabiera innego, głębszego sensu?

na spocznij

W Ł O D Z I M I E R Z 
K A L E T A

OPOWIEŚCI Z REZERWĄ| |
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„POŁOMSKI” PO DRODZE 
ZGUBIŁ OSIEM METRÓW… 
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PPŁK W ST.  SPOCZ. WŁODZIMIERZ KALETA 

SŁUŻYŁ W 7 ŁUŻYCKIEJ DYWIZJI 

DESANTOWEJ.
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Z  B a r t k i e m ,  o p e r a t o r e m  G R O M - u ,

o lotach między skałami z prędkością 200 km/h i ryzyku 
przy uprawianiu wingsuit BASE jumpingu rozmawia 

Ewa Korsak.

SKOKI JEDNEJ 
SZANSY

PASJE| |
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B A R T E K

Jest operatorem Jednostki Wojskowej GROM, 
w której służy od dziesięciu lat. Wcześniej był 

w Pułku Specjalnym Komandosów. Wielokrotny 
uczestnik misji  w Iraku i w Afganistanie. Od 
18 lat skacze ze spadochronem, od kilku lat je-
go pasją jest wingsuit BASE jumping. 

W I Z Y T Ó W K A

oja pasja spadochroniar-
ska zaczęła się w harcer-
skim kole lotniczym, gdy 
miałem 17 lat. Potem pod-
jąłem służbę w Pułku 
Specjalnym Komandosów 
i tam dalej skakałem ze 
spadochronem. Po trzech 
latach znalazłem się 
w GROM-ie. Przez cały 
czas ćwiczyłem także 
w aeroklubach. Gdy za-
cząłem oglądać filmy 
o BASE jumpingu, mia-
łem za sobą kilkaset sko-

ków. To było osiem lat temu. W Polsce zajmowała 
się tym jedna, może dwie osoby. Wydawało mi się 
to szalone, choć pociągające. Skok ze skały bez spa-
dochronu zapasowego… Wtedy jednak myślałem, 
że moja fascynacja zakończy się na etapie oglądania 
filmów. W końcu jednak kupiłem spadochron i...

Można tak po prostu kupić spadochron i już? 
Ciebie ktoś tego nauczył?

Nawiązałem kontakt z BASE jumperem z Fran-
cji, który zgodził się być moim mentorem. Oczy-
wiście szkolenie zaczyna się od teorii. Chociaż 
podstawą jest zaświadczenie, że masz na swoim 
koncie kilkaset skoków z samolotu. Potem pozna-
jesz spadochron, który znacznie różni się od tego 
do skoku z samolotu. Jest układany tak, by się 
otworzył bardzo szybko, w stronę, w którą pa-
trzysz. Przy skoku z samolotu opierasz się na stru-
gach powietrza, które powstają dzięki prędkości 
samolotu. Przy BASE jumpingu takich strug nie 
ma, więc trzeba znać odpo-
wiednią technikę. Uczy jej 
mentor. Przekazuje też 
wiedzę teoretyczną. Do-
wiadujesz się od niego, 
w jakich warunkach ska-
kać, poznajesz konfigura-
cje ułożenia spadochronu, 
bo układasz go odpowied-
nio do obiektu, z którego 
skaczesz. 

Na czym polegają różnice?
Trzeba uwzględnić to, ile trwa opóźnienie, czy-

li opadanie, zanim otworzy się spadochron. Na 
przykład ze 150-metrowego budynku skaczesz 
z opóźnieniem trzech sekund – więc spadochron 
otwiera się bardzo szybko, a gdy skaczesz z dość 
wysokiej skały, możesz lecieć nawet 15, 20, 30 s. 
Spadochron otwierasz bardzo nisko, na wysoko-
ści 100 m. W dodatku prędkość skoczka jest tak 
duża, że musi tak złożyć spadochron, by otworzył 
się delikatnie. 

Kto jest dla Ciebie autorytetem w tej dzie-
dzinie? 

Skoczkowie, którzy byli pionierami tego sportu. 
Mieli zdecydowanie gorszy sprzęt niż my, 
a wszystko stworzyli metodą prób i błędów. Praw-
dziwy rozwój BASE jumpingu zaczął się około 
30 lat temu. Wywodzi się od skydivingu, czyli sko-
ku z samolotu. Ktoś szalony, a może odważny, po-
myślał: „A, skoczę teraz ze skały”. Wingsuit  
BASE jumping rozwija się od dziesięciu lat, a pro-
ximity – od pięciu, może sześciu.

Ile osób na świecie zajmuje się wingsuit BASE 
jumpingiem?

W Polsce jest trzech aktywnych skoczków. Na 
świecie może kilkuset. Jeszcze mniej osób uprawia 
wingsuit proximity. 

BASE jumping, wingsuit BASE jumping, pro-
ximity. Na czym polegają różnice?

Zacznijmy od BASE jumpingu. BASE pochodzi 
od słów „building” [budynek], „antenna” [antena], 
„span” [przęsło], „earth” [ziemia]. BASE jumping 

to skakanie ze spadochronem 
z takich obiektów, czyli prak-
tycznie ze wszystkiego, byle tyl-
ko nie był to samolot.

A jak wykonać wingsuit BASE 
jump? 

Po pierwsze, jest potrzebny 
wingsuit, czyli specjalny kombi-
nezon, który zmniejsza pionową 
prędkość opadania i zwiększa 

M

horyzonty PASJE| |
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poziomą. Dzięki temu spada się znacznie dłużej, a jednocześnie 
przemieszcza się do przodu. Po drugie, trzeba znaleźć odpo-
wiednie miejsce, czyli na przykład klif wysokości co najmniej 
150 m z pionową ścianą w pobliżu stromego terenu, aby móc 
nad nim lecieć. W wypadku wingsuit proximity flying BASE 
jumping lata się bardzo blisko skał i drzew. 

A Ty skąd skoczyłeś pierwszy raz?
Z mostu.

Bałeś się? 
Oczywiście, że tak. Przy skokach z samolotu spadochron 

otwiera się na wysokości 1000–800 m. Most ma wysokość 
140 m. Było to dla mnie strasznie nisko. Nie mówiąc już o tym, 
że nie ma żadnego zabezpieczenia w postaci spadochronu za-
pasowego. Wykonałem z mentorem około 20 skoków. Kilkana-
ście z mostu, kilka ze skał. Potem już zostałem pozostawiony 
sam sobie. Miałem swój spadochron, zacząłem jeździć po świe-
cie i skakać. Na początku bez wingsuitu. Po około 200 skokach 
BASE postanowiłem jednak włożyć kombinezon, tyle że taki 
dla początkujących. A potem wybierałem coraz większy. 

Większy, czyli lepszy?
Dający więcej możliwości. Rozmiar kombinezonu dotyczy 

tak naprawdę jego skrzydeł. Ten dla początkujących pozwala 
na więcej błędów. Jest w nim łatwiej wystartować. Większy 
wingsuit pozwala na większą prędkość i można w nim dłużej 
lecieć. Zacząłem latać coraz bliżej skał. Potem między skałami 
i drzewami. 

Jak wybierasz trasę, którą lecisz?
Trasę można sprawdzić, oglądając filmy ludzi, którzy wcze-

śniej w określonym miejscu skakali. Pierwszy raz lecisz wyso-
ko, daleko od skał, potem schodzisz coraz niżej, lecisz coraz 
szybciej. Polska nie jest najlepszym krajem do tego sportu ze 
względu na niskie góry. Najlepsze trasy są w Alpach.

Idealne miejsce do wingsuit BASE jumpingu? 
Najlepsze jest takie, do którego nie trzeba daleko maszero-

wać [śmiech]. Oczywiście żartuję, choć czasem do punktu sko-
ku trzeba iść kilka godzin. Ale są też takie miejsca, do których 
dociera się kolejką linową. Wysokie klify i ukształtowanie tere-
nu pozwalające na lot blisko skał, drzew – to idealne miejsce. 
Co do długości trasy… Nie mierzymy odległości w kilome-
trach, lecz w sekundach lotu. Dobra trasa to taka, którą leci się 
45 s, minutę, półtorej…

Jak już znajdziesz taki wymarzony punkt do skoku, to co 
dalej? 

Przeglądam sprzęt, wkładam wingsuit i podchodzę do miej-
sca wyskoku. Muszę sprawdzić pogodę, bo nie może wiać 
wiatr. No i w końcu skaczę. Wtedy wszystko się zaczyna. Jeśli 
znam trasę, lecę od punktu do punktu – tak zwaną linią, czyli 
od drzewa do skały i tak dalej. Jak zdecyduję się na hardcore, to 
latam bardzo blisko skał i drzew. Jeśli chcę się wyluzować,  
to szybuję wysoko, z dala od niebezpieczeństw. Mogę zmieniać 
prędkość, manewrując ciałem. Steruję natomiast rękoma, bar-
kami, które w wingsuicie trzymają skrzydła. Na koniec otwie-
ram spadochron… i po wszystkim.

Z jaką prędkością lecisz?
150, 200 km/h. 

To brawura czy odwaga?
Można to nazywać różnie. Jedni widzą w wingsuit BASE 

jumperze szaleńca, ja dostrzegam doświadczonego skoczka 
z wieloletnim treningiem, z setkami skoków, z olbrzymimi 
umiejętnościami. Nie twierdzę, że nie podejmuję ryzyka. 
W tym sporcie wypadki często się zdarzają. Czasami faktycz-
nie przyczyną jest brawura. Zdarza się też, że początkujący 
włoży zbyt duży wingsuit albo że skoczek źle wyliczy lot i za-
pędzi się w miejsce, gdzie nie może już otworzyć spadochronu.

A ty szacujesz ryzyko?
Oczywiście. Gdy lecę trasą po raz pierwszy, to trzymam się 

w sporej odległości od skał. Nie skaczę też, gdy jest zła pogoda. 
Było kilka takich sytuacji, gdy mogłem zaryzykować, ale odpu-
ściłem. Zrezygnowałem kiedyś ze skoku, bo było bardzo wietrz-
nie. Musiałem zejść z góry. Trwało to trzy godziny. Gdybym 
zdecydował się na skok, byłbym na dole znacznie szybciej 
[śmiech].

Przydaje Ci się doświadczenie z GROM-u?
W jednostce uczymy się radzić sobie w warunkach streso-

wych. Trening jest ciężki i czasami niebezpieczny. Operator 
jest przygotowany do sytuacji kryzysowych. W czasie skoku 
może się wydarzyć wiele groźnych okoliczności. Już na sa-
mym początku coś może się stać. Kiedy na przykład źle sko-
czysz, nie możesz spanikować. Musisz przez dwie, trzy se-
kundy zachować zimną krew, by powrócić do właściwej pozy-
cji. Podobnie jest we wszystkich fazach lotu. Z wielu nawet 
bardzo groźnych sytuacji można wyjść cało, ale trzeba zacho-
wać zimną krew.

horyzonty

Wysokie klify i ukształtowanie terenu pozwalające na lot blisko skał, drzew – to idealne miejsce. 
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Brytyjski książę szkolił się w australijskiej armii.

Henryk z Walii, zwany księciem 
Harrym, piąty w kolejce do brytyj-

skiego tronu, zatańczył razem z żołnie-
rzami z bazy Linton w Palmerston 
North w Nowej Zelandii tradycyjny ma-
oryski taniec haka. Układ był wykony-
wany przez wojowników przed bitwą 
i miał ukazać ich siłę oraz przestraszyć 
przeciwnika. Jak podaje BBC, przed 
wizytą w Nowej Zelandii kpt. Harry 

Wales odbył czterotygodniową służbę 
w armii australijskiej. Uczestniczył 
między innymi w ćwiczeniach w zatoce 
Sydney, a w jednostkach w Darwin, 
Perth i Sydney szkolił się w symulato-
rze lotu i uczył technik przetrwania 
w buszu. Książę spotkał się też z bry-
tyjskim żołnierzem Alim Spearingiem, 
który w 2011 roku stracił obie nogi 
podczas służby w Afganistanie. A D

Królewska służba

Patent na grafen

VII Spotkanie 
Kilińszczaków

Wynalazek Polaków znalazł 
uznanie za oceanem.

29 sierpnia 2015 roku 
Krosno Odrzańskie

Warszawski Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych uzy-

skał w Stanach Zjednoczonych patent 
dla opracowanej przez siebie metody 
wytwarzania grafenu. Polacy opatento-
wali już swój wynalazek w Japonii 

Zarząd Stowarzyszenia Kilińszczaków  

zaprasza:

– byłych żołnierzy zawodowych, służby za-

sadniczej, podchorążych Szkoły Podchorą-

żych Rezerwy i Szkoły Oficerów Rezerwy, 

pracowników jednostek i instytucji wojsko-

wych wchodzących w skład 4 Dywizji Zme-

chanizowanej.

W programie:

– do godz. l0.00 – zbiórka i rejestracja uczest-

ników w klubie żołnierskim (były garnizono-

wy);

– godz. l0.15 – złożenie kwiatów pod Obeli-

skiem 4DZ;

– godz. 11.00 – wizyta w Jednostce Wojsko-

wej 5700 Wędrzyn; pokaz sprzętu wojsko-

wego, grochówka żołnierska;

– godz. 15.00 – spotkanie integracyjne w klu-

bie żołnierskim 5 Kresowego Batalionu  

Saperów.

Do 20 sierpnia 2015 roku potwierdzenie 

udziału poprzez wpłatę 70 zł/os. na konto:

PKO BP o/Krosno Odrzańskie – Janusz  

Kamerduła nr:

70 1020 5402 0000 0802 0240 3038

tytułem „VII Spotkanie”.

W tej kwocie mieści się koszt poczęstunku,  

pamiątki i koszty organizacyjne.

Baza noclegowa (we własnym zakresie) – in-

formacje na stronie internetowej Krosna  

Odrzańskiego

www.krosnoodrzanskie.pl/noclegi-i-gastrono-

miaamerdula@op.pl     

Informacje

e-mail: kamerdula@op.pl

telefon: 601 871 427, 502 762 165

i Korei Południowej, teraz czekają na 
uzyskanie podobnej ochrony na terenie 
Unii Europejskiej. Patent ITME doty-
czy najtańszego obecnie na rynku spo-
sobu wytwarzania grafenu umieszczo-
nego na płytach węglika krzemu. Tak 
uzyskany materiał jest używany w elek-
tronice. Grafen powstaje z pojedynczej 
warstwy atomów węgla. Jest przezro-
czysty, lekki, elastyczny i wytrzymały, 
doskonale też przewodzi prąd i ciepło. 
Dzięki takim właściwościom może być 
wykorzystywany w elektronice, opto-
elektronice czy nanokompozytach. 
Grafenem jest też zainteresowany pol-
ski przemysł obronny. Materiał może 
być na przykład używany w produkcji 
gogli, masek przeciwgazowych czy heł-
mów. A D
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horyzonty

Pasjonat militariów

Ratunek od zagłady

Policjanci z Kozienic odkryli 
arsenał nielegalnej broni.

Tablica dla sprawiedliwej 
wśród narodów świata. 

Około 200 kg trotylu, dziesięć poci-
sków artyleryjskich, 256 detonato-

rów, 339 zapalników, dziesięć granatów 
moździerzowych, pięć ręcznych 
i 14 przeciwpiechotnych, pocisk artyle-
ryjski przeciwpancerny oraz dwie miny 
przeciwpiechotne – taki arsenał znaleź-
li policyjni pirotechnicy w domu miesz-
kańca Kozienic. Jak podano na portalu 
Policja.pl, informacje o mężczyźnie do-
stali od myśliwych, którym 27-latek 
wcześniej groził. Mężczyzna po zatrzy-
maniu tłumaczył policjantom, że jest 
pasjonatem militariów i kolekcjonuje 
znalezione w lesie pociski oraz broń 
własnej roboty. Przyznał się też, że kil-
ka lat temu, używając własnoręcznie 
skonstruowanych materiałów wybucho-
wych, wysadził w powietrze dwie am-
bony myśliwskie. 27-latkowi za niele-
galne wyrabianie 
broni i posiada-
nie amunicji 
bez zezwo-
lenia grozi 
do dzie-
sięciu lat 
więzienia. 
A D

Jest symbolem polskiego poświęce-
nia, zaangażowania w ratowanie Ży-

dów i przykładem tego, co najszla-
chetniejsze w ludzkiej postawie”, mó-
wił minister spraw zagranicznych 
Grzegorz Schetyna podczas uroczy-
stości odsłonięcia tablicy poświęconej 
Irenie Sendlerowej. Tablicę umiesz-
czono przed budynkiem przy ulicy 

ABSOLWENCI PROMOCJI 1975

Spotkanie koleżeńskie po 40 latach

Zjazd absolwentów WSOWZ

Spotkanie po 40 latach od ukończenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych orga-

nizują byli podchorążowie Promocji 1975. W WSOWL we Wrocławiu w dniach 18–20 września 

2015 roku odbędzie się Jubileuszowy Zjazd Absolwentów WSOWZ (trzech kompanii:  

3, 5 i 8 kpchor). Już dziś Komitet Organizacyjny Zjazdu serdecznie zaprasza wszystkich kolegów do 

udziału w „Spotkaniu po latach”. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata 360 zł, której należy do-

konać do 15 sierpnia 2015 roku na konto:

WSOWL ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław 

PKO BP 74 1020 5226 0000 6502 0330 0381

z dopiskiem „Zjazd Absolwentów Rocznika 1975”.

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów 
Promocja 1975

(1975–2015) 
18–20 września 2015 roku

Kontakt telefoniczny z Komitetem  

Organizacyjnym:

Włodzimierz Hauzer 

tel. 503 109 402; CA MON 261 840 744

Kazimierz Jaklewicz 

tel. 605 045 617

Stanisław Plezia 

tel. 603 643 377

Wiesław Szajerka 

tel. 261 659 385 

Jerzy Kubrak 

tel. 514 003 732

Ludwiki na warszawskiej Woli, w któ-
rym Sendlerowa mieszkała do 1943 
roku. Podczas wojny, kierując refera-
tem dziecięcym polskiej organizacji 
podziemnej Rady Pomocy Żydom 
„Żegota”, razem ze współpracownika-
mi ratowała żydowskie dzieci. Zorga-
nizowała akcję przemycania malu-
chów z getta i umieszczania w pol-
skich rodzinach oraz sierocińcach 
prowadzonych przez siostry zakonne. 
Uratowała w ten sposób prawie 
2,5 tys. dzieci. W 1965 roku Irena 
Sendlerowa została uhonorowana Me-
dalem Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata. Zmarła w 2008 roku. A D

K
A

R
O

L
I

N
A

 
S

I
E

M
I

O
N

-
B

I
E

L
S

K
A

/
M

S
Z

n n



NUMER 6 | CZERWIEC 2015 | POLSKA ZBROJNA134

Sprawiedliwość 
po latach

Były strażnik z Auschwitz 
stanął przed sądem.

Oskar Gröning jest oskarżony o po-
moc w zamordowaniu co najmniej 

300 tys. osób. Jako 21-latek w 1944 
roku był strażnikiem SS w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birke-
nau. Wówczas hitlerowcy przywieźli 

tam ponad 400 tys. Żydów z Wę-
gier. Większość z nich od razu 
zabili w komorach gazowych. 
Zadaniem Gröninga było za-
bezpieczenie dobytku ofiar 
oraz wyszukiwanie pieniędzy 
i kosztowności. Proces prze-
ciwko 93-letnimu byłemu 
strażnikowi rozpoczął się przed 

niemieckim sądem w Lönebur-
gu. Według prokuratury swoją 
działalnością były esesman 
przyczyniał się do sprawnego 
funkcjonowania maszyny 
śmierci. W „Daily Mail” Eva 
Pusztai-Fahidi, jeden ze świad-
ków procesu, która w czasie 
wojny straciła całą rodzinę, 
mówi, że sam fakt tego, że by-
ły kat stanął przed sądem, jest 
dla niej powodem do satysfak-
cji. Oskar Gröning twierdzi, że 
jest niewinny. A D

horyzonty KRÓTKA SERIA| |

Kosmiczny 
sztandar

Niedźwiedź na postumencie

Symbol zwycięstwa spłonął 
na orbicie okołoziemskiej.

Rosjanie chcieli w oryginalny sposób 
uczcić 70. rocznicę zwycięstwa nad 

III Rzeszą. Postanowili wysłać na orbi-
tę okołoziemską kopię Sztandaru Zwy-
cięstwa, czyli czerwonej flagi, którą 
8 maja 1945 roku żołnierze Armii 

Pomnik legendarnego misia Wojtka, 
który towarzyszył żołnierzom 

2 Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa, odsłonięto w Imola na półno-
cy Włoch. Obelisk autorstwa rzeźbiarza 
Luigiego E. Matteiego przedstawia 
niedźwiedzia, który wspina się po ka-
mieniach, aby osadzić na szczycie fla-
gi Polski i Włoch. To pierwszy po-
mnik Wojtka w Italii. Według portalu 
„Polacy we Włoszech” (polacywewlo-
szech.pl) ma on promować wiedzę 
o niedźwiedziu – niezwykłym świad-
ku polskiego czynu zbrojnego. Wojtek 
ma już swoje pomniki w Edynburgu, 
gdzie w zoo spędził ostatnie lata ży-
cia, a także w Żaganiu (na zdjęciu) 
i Krakowie. A D

Czerwonej zawiesili na dachu Reichsta-
gu w Berlinie. Na jej tle astronauci mie-
li złożyć Rosjanom życzenia z okazji 
Dnia Zwycięstwa. Niestety, bezzałogo-
wy statek transportowy „Progres”, któ-
ry miał dostarczyć na międzynarodową 
stację kosmiczną sztandar razem 
z dwiema tonami zaopatrzenia, uległ 
awarii. Jak podała agencja Roskosmos, 
statek, po wyniesieniu w przestworza 
z kosmodromu Bajkonur w Kazachsta-
nie przez rakietę „Sojuz”, znalazł się na 
wyższej orbicie niż planowano i po kil-
ku dniach spłonął w gęstych warstwach 
atmosfery. A D

Polscy rekonstruktorzy na ulicach Wiecznego Miasta. 

Grupa rekonstrukcyjna „Pancerny 
Skorpion” z Opola przejechała 

w ośmiu pojazdach z czasów II wojny 
przez centrum Rzymu. Polacy upamięt-
nili w ten sposób 70. rocznicę wyzwo-
lenia miast włoskich przez 2 Korpus 
Polski. Jak opowiadali mieszkańcom 
stolicy Włoch rekonstruktorzy, po bi-
twie pod Monte Cassino gen. Mark 
Clark, dowodzący 5 Armią USA, nie 
zgodził się, aby polscy żołnierze wzięli 

udział w defiladzie w Rzymie. Dlatego 
teraz, po 70 latach, pokonali tę samą 
trasę w hołdzie polskim żołnierzom. 
Historyczne pojazdy 
wyruszyły spod pi-
ramidy na Ostiense, 
przejechały między 
innymi koło zamku 
Świętego Anioła, 
Watykanu i Kolo-
seum. A D

Defilada śladami historii

Pierwszy po-
mnik niedźwie-

dzia Wojtka 
w Polsce odsło-

nięto w 2013 
roku w Żaganiu.
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Wieś położona na skraju Puszczy Kampinoskiej, 
25 km na północ od Warszawy. Według spisu, 
w 2006 roku Palmiry liczyły 220 mieszkańców. 
Centralnym punktem w okolicy jest duży cmen-

tarz, gdzie znajdują się groby ponad 2 tys. osób. Wszystkie zo-
stały zamordowane przez hitlerowców w latach 1939–1941.

Za miejsce kaźni przyjęło się uważać Palmiry, ale tak na-
prawdę egzekucje odbywały się na polanie w pobliżu wsi Po-
ciecha. Niemcy przygotowywali te mordercze operacje z cha-
rakterystyczną dla siebie skrupulatnością. Wspomnianą polanę 
wcześniej poszerzyli. Na dzień lub dwa przed każdym trans-
portem więźniów kopali olbrzymie doły, które stawały się zbio-
rowymi mogiłami. Wszystko odbywało się w ścisłej tajemnicy. 
Od rozpoczęcia wojny do pierwszej egzekucji minęło ledwie 

A N D R Z E J  F Ą F A R A

Polana śmierci
Na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach znajdują 
się groby ponad 2 tys. zamordowanych Polaków.

kilka miesięcy. Hitlerowcom zależało jeszcze na pozorach, nie 
chcieli się afiszować ze swoim okrucieństwem.

Pierwsze egzekucje wykonywano już w grudniu 1939 roku. 
Potem w styczniu, lutym i kwietniu 1940 roku. Nie miały jesz-
cze charakteru dużej, zorganizowanej akcji. Były najczęściej 
reakcją na konkretne wydarzenia. Falę represji wywołała na 
przykład ucieczka z aresztu jednego z przywódców Polskiej 
Ludowej Akcji Niepodległościowej, Kazimierza Andrzeja  
Kotta. Niemcy zatrzymali wtedy kilkaset osób, głównie naro-
dowości żydowskiej. Znaczna część aresztowanych została stra-
cona właśnie w Palmirach. Zabicie niemieckiego burmistrza 
Legionowa Marilkego stało się z kolei powodem rozstrzelania 
190 mieszkańców miasteczka i okolic. Za śmierć dwóch nie-
mieckich żołnierzy zapłaciło życiem około 100 osób. Efektem 

|horyzonty SPOKÓJ NIEŚMIERTELNIKA|
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starcia między niemiecką policją a polskimi konspiratorami by-
ła egzekucja mieszkańców kamienicy przy ulicy Sosnowej 
w Warszawie, gdzie miała miejsce strzelanina.

Na polanie śmierci w pobliżu wsi Pociecha wciąż więc poja-
wiały się nowe groby. Od maja 1940 roku eksterminacja przy-
brała charakter systematyczny. Wtedy bowiem Niemcy rozpo-
częli tzw. nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną (niemiecki skrót 
AB – Ausserordentliche Befriedunsaktion), wymierzoną w pol-
skie elity polityczne, społeczne i intelektualne. W dwa czerwco-
we dni (20–21) doszło w Palmirach do największej egzekucji. 
W jej wyniku życie straciło 358 znanych powszechnie osób. 
Wśród zamordowanych byli między innymi wybitny sportowiec 
Janusz Kusociński oraz marszałek Sejmu Maciej Rataj.

Kusociński już jesienią 1939 roku zaczął działać w podzie-
miu. Trafił do Organizacji Wojskowej „Wilki”. Pełnił funkcję 
szefa komórki wywiadu przy Komendzie Okręgu. Oficjalnie 
pracował w karczmie „Pod Kogutem”, gdzie zatrudnienie znala-
zło kilkoro innych znanych sportowców, między innymi tenisiści 
Jadwiga Jędrzejowska i Ignacy Tłoczyński. Ten ostatni wspomi-
nał po wojnie, że Kusociński nie stosował się zbyt rygorystycznie 
do zasad konspiracji. Ostentacyjnie czytał ulotki, nie ukrywał 
swojej niechęci do okupantów. Był przekonany, że wkrótce roz-
pocznie się ofensywa Zachodu i że Niemcy szybko skapitulują. 

Po aresztowaniu był trzymany przez kilka miesięcy na Pa-
wiaku, osławionym warszawskim więzieniu, którego nazwa 
wzięła się od ulicy Pawiej. Zarówno Kusociński, jak i inni 
aresztanci, którzy rankiem 20 i 21 czerwca mieli wyruszyć 
w krótką drogę do Palmir, nie spodziewali się chyba niczego 

horyzonty

GROBY OSÓB NAJBARDZIEJ ZNANYCH

Tadeusz Bartodziejski (kolarz), Tadeusz Bączkowski (literat), Stanisław Beer (malarz), Alicja Bełcikowska (pisarka), Jan  
Bełcikowski (literat), Jan Maurycy Borski (publicysta), Henryk Brun (poseł na Sejm, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich), 

Sebastian Chorzewski (lekarz, komendant konspiracyjnego Związku Polski Niepodległej), Ludwik Dyzenhaus (adwokat),  
Jadwiga Fuks (malarka), Tadeusz Grabowski (kompozytor), Adam Guzikowski (dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie), Tadeusz 
Henzlich (burmistrz Zakroczymia), Witold Hulewicz (poeta, kierownik teatru Reduta w Wilnie), Halina Jaroszewiczowa (posłan-
ka na Sejm), Stanisław Kalbarczyk (dyrektor szkoły w Pruszkowie), Stefan Kopeć (biolog, profesor Uniwersytetu Warszawskie-
go), Jan Krawczyk (proboszcz parafii w Wilanowie), Janusz Kusociński (lekkoatleta, mistrz olimpijski w biegu na 10 km 
z 1932 roku), Wiktor Łabędzki (lekarz, działacz społeczny), Helena Łopuszańska (aktorka), Stefan Napierski (poeta, wydawca 
miesięcznika „Ateneum”), Mieczysław Niedziałkowski (działacz Polskiej Partii Socjalistycznej), Marceli Nowakowski (proboszcz 
parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, poseł na Sejm), Stanisław Piasecki (publicysta, działacz ruchu narodowego), 
Jan Pohoski (wiceprezydent Warszawy), Dawid Przepiórka (szachista), Maciej Rataj (działacz ludowy, marszałek Sejmu 1922– 
–1928), Zygmunt Sajna (proboszcz parafii w Górze Kalwarii), Ignacy Solarz (działacz ludowy), Mikołaj Stanisławski (pułkownik 
lotnictwa), Tomasz Stankiewicz (kolarz), Andrzej Świetlicki (działacz ONR-Falanga), Jan Wajzer (sekretarz generalny Związku  
Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku), Maria Witkowska (malarka), Józef Włodarczyk (działacz ludowy), Stanisław Wojnar- 
-Byczyński (poseł na Sejm), Kazimierz Zakrzewski (historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Feliks Żuber (lekkoatleta).

GROBY OSÓB NAJBARDZIEJ ZNANYCH

złego. Według relacji naocznych świadków, zachowywali się 
spokojnie. Sądzili zapewne, że jadą do obozu koncentracyjne-
go. Po kilku dniach na Pawiak dotarła tragiczna wiadomość, że 
wszyscy zostali rozstrzelani w Palmirach. 

Od tamtej pory wywożeni z Pawiaka więźniowie byli już 
świadomi swojego losu. W kieszeniach wielu zamordowanych 
po czerwcu 1940 roku znaleziono podczas ekshumacji kartki 
z napisem „rozstrzelany w Palmirach”. Informacje o tym, co 
się działo na polanie śmierci, rozpowszechniali też mieszkańcy 
okolicznych wsi. Wprawdzie Niemcy otaczali miejsce mordu 
ścisłym kordonem, ale ludzie widzieli z daleka ciężarówki, sły-
szeli strzały i krzyki mordowanych. Hitlerowcy po każdej egze-
kucji natychmiast zakopywali ciała i zacierali ślady zbrodni, 
maskując mogiły mchem i sadząc na nich sosny. Na nic to się 
jednak zdało. Jeden z leśników, Adam Herbański, oznaczał 
miejsca, w których znajdowały się groby. Okazało się to bardzo 
pomocne podczas ekshumacji po zakończeniu wojny.

Groby na polanie śmierci zostały odkopane jesienią 1945 ro-
ku przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża w obec-
ności przedstawicieli Głównej Komisji Badania Zbrodni Nie-
mieckich w Polsce. Prace kontynuowano wiosną i latem 
1946 roku. Nie wszystkie ciała udało się zidentyfikować.

Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach powstał w 1948 roku. 
Władysław Bartoszewski w książce „Palmiry” (Książka 
i Wiedza, 1976) podaje, że znajdują się na nim groby 
2204 osób. W 1973 roku otwarto Muzeum Walki i Męczeń-
stwa w Palmirach, które obecnie nosi nazwę Muzeum-Miej-
sce Pamięci Palmiry. n
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POŻEGNANIA| |

Szefowi Sekcji Łączności i Informatyki
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie 

Panu mjr.  
Krzysztofowi Tymkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci 

Ojca
składa szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Warszawie wraz z podległą kadrą  
i pracownikami wojska.

Panu st. chor. sztab.  
Wojciechowi Szwedzie

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
w imieniu żołnierzy korpusu podoficerów i szeregowych 

zawodowych „Niebieskich Beretów”
składa pomocnik dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża 

ds. podoficerów.

Naszemu koledze

st. chor. sztab. Wojciechowi Szwedzie

oraz Jego Rodzinie i Najbliższym
słowa wsparcia, wyrazy współczucia

i szczere kondolencje z powodu śmierci 

Ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska

1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego
im. gen. Jerzego Jastrzębskiego.

Ppłk. Sławomirowi Wysockiemu,
starszemu specjaliście Oddziału Potencjału Bojowego 

i Zasobów Obronnych w Zarządzie Planowania 
i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 

Sztabu Generalnego WP,
z powodu śmierci

Ojca
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

składają szef Zarządu Planowania i Programowania 
Rozwoju SZ – P5 wraz z żołnierzami  

i pracownikami wojska Zarządu.

Panu mjr. Krzysztofowi Tymkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

Taty
składają koledzy z Sekcji Łączności i Informatyki

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

Panu st. chor. sztab.  
Wojciechowi Szwedzie

z powodu śmierci 

Ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Pani Ewie Gazarkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

z powodu śmierci 

Zięcia
składają szef, zastępca szefa, szef logistyki,  

główny księgowy – szef finansów
Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Pani Ewie Gazarkiewicz 
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

z powodu śmierci 

Zięcia
składają żołnierze i pracownicy wojska

Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Kapralowi Grzegorzowi Wronce 
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

z powodu śmierci 

Ojca
składają szef, zastępca szefa, szef logistyki, główny 

księgowy – szef finansów
Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

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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Kapralowi Grzegorzowi Wronce 
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

z powodu śmierci 

Ojca
składają żołnierze i pracownicy wojska

Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Panu mjr. Piotrowi Skruszewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 

z powodu śmierci

Teściowej
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy 
wojska Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 

w Toruniu.

Panu płk. Jackowi Czernickiemu,
zastępcy szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury 

w Poznaniu, 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

Ojca 
składają szef Zarządu, kadra i pracownicy wojska.

24 kwietnia 2015 roku, w wieku 90 lat zmarła

śp. Wiesława Halina Wojda.
Swoją aktywnością, empatią oraz zrozumieniem potrzeb 
drugiego człowieka nie ustawała w dążeniach niesienia 

pomocy, radości dzieciom, ludziom potrzebującym 
wsparcia. Była poetką, osobą o wspaniałej kulturze 

i wrażliwości. Była i pozostanie autorytetem moralnym 
i obywatelskim dla młodego pokolenia. Jej postać 

pozostanie w naszej  pamięci i historii Stowarzyszenia 
„Rodzina Wojskowa” na zawsze.

Niech spoczywa w spokoju.

Członkinie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 
w Warszawie

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

płk. rez. Zygmunta Miłaszewskiego 
ze słowami otuchy 

dla całej Rodziny 
w obliczu tej bolesnej straty 

składają dyrekcja, żołnierze i pracownicy  
Departamentu Komunikacji Społecznej MON.

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

gen. bryg. Jerzego Wójcika,
wielokrotnego dowódcy i działacza na rzecz środowisk 

żołnierskich.

W obliczu niepowetowanej straty

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy współczucia.

Dyrektor, żołnierze i pracownicy Departamentu Kontroli  
Ministerstwa Obrony Narodowej

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka 
świadomość, niczym nie dającej się zapełnić pustki”.

Józef Tischner

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość
o śmierci wspaniałego człowieka

generała brygady Jerzego Wójcika,
dowódcy krakowskiej 6 Brygady Powietrznodesantowej,

pełniącego służbę w latach 2000–2002 i 2004–2008.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

straciły wspaniałego żołnierza.

Rodzinie i Bliskim
składam kondolencje i wyrazy szczerego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!

Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
gen. broni Marek Tomaszycki

wraz z kadrą kierowniczą
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

płk. rez. Zygmunta Miłaszewskiego 
– wspaniałego człowieka, przyjaciela, wzorowego 

żołnierza i wychowawcy.

W tej smutnej chwili składamy 

całej Rodzinie 
wyrazy najszczerszego żalu i współczucia.

Koleżanki i koledzy z byłego Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronności MON



NUMER 6 | CZERWIEC 2015 | POLSKA ZBROJNA140

POŻEGNANIA| |

Panu mjr. Krzysztofowi Kisielowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

 Mamy 
składają kadra i pracownicy wojska 

Wojskowej Komendy Transportu Kraków
wraz z delegaturami.

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

Panu Andrzejowi Popińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają szef, żołnierze i pracownicy Delegatury 

Departamentu Kontroli w Bydgoszczy.

Żonie oraz najbliższej Rodzinie 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

oraz najszczersze kondolencje 
z powodu śmierci 

ppłk. w st. spocz.  
Arkadego Drążkowskiego,

radcy prawnego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Łodzi, 

składa szef WSzW wraz z podległymi żołnierzami 
i pracownikami wojska.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz kondolencje 

Panu ppłk. Ryszardowi Bieniasowi 

oraz Jego Rodzinie 
z powodu śmierci 

Matki 
składają dyrektor, żołnierze i pracownicy wojska 

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych 
w Bydgoszczy.

Panu podpułkownikowi  
Ryszardowi Bieniasowi 

oraz Jego Najbliższym 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

Matki 
składają koledzy z Oddziału Doktryn i Regulaminów 

Rodzajów Wojsk i Służb Centrum Doktryn  
i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Panu kpt. Markowi Damm
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu 

w trudnych chwilach po śmierci 

Matki
składają szef, żołnierze i pracownicy wojska  

4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego  
Sił Powietrznych w Warszawie.

Panu chor. rez. Mirosławowi Policha 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu tragicznej śmierci 

Rodziców
składają komenda, żołnierze i pracownicy

 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

„Ludzie, których kochamy, na zawsze pozostają,
w naszych sercach”.

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu płk. Mirosławowi Szwedowi  
z powodu śmierci

Ojca
oraz najszczersze kondolencje składają

dowódca, żołnierze i pracownicy wojska
44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

w Krośnie Odrzańskim.

Panu komandorowi porucznikowi 
Markowi Kowara

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają komenda, żołnierze i pracownicy wojska

18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.

Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

Panu płk. Mirosławowi Szwedowi

oraz Jego Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz najszczersze kondolencje z powodu śmierci

Ojca
składają żołnierze i pracownicy wojska.
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Panu mjr. Pawłowi Górskiemu,
szefowi sekcji kadr  

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,

oraz Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają kadra zawodowa i pracownicy wojska 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Panu pułkownikowi  
Pawłowi Czubkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Mamy
składają szef, żołnierze i pracownicy 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Wyrazy głębokiego współczucia  
i szczere kondolencje

Panu st. szer. Adamowi Kachelskiemu 
z powodu śmierci 

Mamy
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy 

wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego  
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”,

Panu płk. Mirosławowi Szwedowi 

oraz Jego Rodzinie i Najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz najszczersze kondolencje z powodu śmierci 

Ojca 

składają przeciwlotnicy  
12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Pani Ewie Bułkin
wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci

Taty
składają dyrekcja, żołnierze i pracownicy

Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Panu płk. Arkadiuszowi Szkutnikowi

oraz Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia  
oraz najszczersze kondolencje

z powodu śmierci

Matki
składają szef wraz z kadrą i pracownikami

Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia 
– P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Z największym smutkiem i głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego 
dyrektora Wojskowego Instytutu Historycznego  

i Wojskowego Biura Badań Historycznych

prof. dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela.

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie Zmarłego 
przekazują rektor-komendant Akademii Obrony 

Narodowej oraz kadra naukowo-dydaktyczna 
i pracownicy uczelni.

Głęboko poruszeni śmiercią

Stanisława Wasilewskiego
składamy wyrazy szczerego współczucia

gen. dyw. w st. spocz.  
Andrzejowi Wasilewskiemu 

i Jego Rodzinie.

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych
z  żołnierzami i pracownikami wojska  

Dowództwa Generalnego RSZ

Poruszeni odejściem

śp. Andrzeja Śliwki 
składamy wyrazy współczucia i wsparcia

gen. dyw. pil. Janowi Śliwce,  
Rodzinie i Bliskim.

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych
z żołnierzami i pracownikami wojska  

Dowództwa Generalnego RSZ
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

Jolanty Nowakowskiej.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają szef, żołnierze i pracownicy

wojska Inspektoratu Uzbrojenia.

Panu gen. dyw. Janowi Śliwce,
inspektorowi sił powietrznych,

wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

Brata
składają inspektor, kadra i pracownicy  

Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wyrazy głębokiego współczucia  
i szczere kondolencje 

Panu gen. dyw. pil. Janowi Śliwce 
z powodu śmierci 

Brata 
składa szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych 

Inspektoratu Sił Powietrznych 
gen. bryg. Krzysztof Żabicki.

Panu sierż. Pawłowi Strzylakowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 

z powodu śmierci 

Matki
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.

Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 

Panu st. szer.  
Jarosławowi Falkowskiemu 

z powodu śmierci 

Mamy 
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy 

wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Panu płk. Jerzemu Rutce 

oraz Jego Rodzinie i Najbliższym 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Żony 
składają koleżanki i koledzy  

ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

gen. bryg. Jerzego Wójcika
zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa  

w latach 2003–2004.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają

dowódca, żołnierze i pracownicy
Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Panu gen. dyw. pil. Janowi Śliwce
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Brata
składają dowódca Centrum Operacji Powietrznych 

– dowódca komponentu powietrznego  
oraz kadra i pracownicy Centrum Operacji Powietrznych 

Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Panu ppłk. Bogdanowi Kołkowskiemu 
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
składają żołnierze i pracownicy

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Panu majorowi  
Sławomirowi Bugalskiemu 

oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz szczere kondolencje z powodu śmierci 

Teścia
składają szef obrony powietrznej  

oraz żołnierze i pracownicy wojska  
Szefostwa Obrony Powietrznej  

Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
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Chodząc setki razy po tym lesie, nie miałem świado-
mości, że tuż pod moimi stopami leżą szczątki żoł-
nierzy”, mówi Jarosław Liński, leśnik i prezes Sto-
warzyszenia „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej”, je-

den z bohaterów filmu „Buried Memories” (Pogrzebane 
wspomnienia).

LOTNA ŚMIERĆ
Dokument powstał dzięki Stałemu Przedstawicielstwu RP 

przy Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej (Orga-
nisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) 
oraz polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. „Obraz 
ma przypominać o użyciu 100 lat temu pod Bolimowem ga-
zów bojowych przez armię niemiecką i upamiętnić pole-
głych tam żołnierzy”, tłumaczy Marcin Kawałowski z De-
partamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ.

Jak dodaje, to właśnie pod Bolimowem zastosowano po 
raz pierwszy podczas I wojny broń chemiczną. 31 stycznia 
1915 roku Niemcy użyli tam gazów łzawiących przeciwko 
wojskom carskim. „Atak okazał się nieskuteczny, ponieważ 
niska temperatura ograniczyła działanie środków chemicz-
nych”, podaje Szymon Bocheński, zastępca stałego przedsta-
wiciela RP przy OPCW.

Prawie trzy miesiące później, 22 kwietnia, dowództwo nie-
mieckie zdecydowało o użyciu trującego chloru pod Ypres 
w Belgii. 150 t tego gazu zabiło tam ponad 1000 francuskich 
żołnierzy. Kolejny atak, tym razem na froncie wschodnim, 
Niemcy przeprowadzili między Bolimowem a Sochaczewem 
31 maja 1915 roku. Z 12 tys. butli wypuścili w kierunku ro-
syjskich okopów ponad 240 t tej samej zabójczej substancji.

Nad Bzurą i Rawką siły niemieckie użyły gazu jeszcze 
dwukrotnie – 12 czerwca oraz w nocy z 6 na 7 lipca 1915 ro-
ku. Nie wiadomo, ile dokładnie osób zginęło w tych atakach, 
ich liczba jest trudna do ustalenia. Różne źródła podają naj-
częściej pomiędzy 9 tys. a 11 tys. Wśród poległych było też 
wielu Polaków. Jak podaje MSZ, w obu walczących armiach 
co czwartym żołnierzem był nasz rodak.

ZAGINIENI W WALCE
Przywracaniu pamięci o wielkiej wojnie nad Rawką służą 

badania prowadzone przez archeolog dr Annę Zalewską z In-
stytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jak mówi badaczka w filmie „Buried Memories”, jednym 
z powodów, dla których zajęła się tym tematem, były odnale-
zione podczas budowy autostrady Warszawa–Poznań liczne 

A N N A  D Ą B R O W S K A

Odnajdywanie pamięci
Sto lat temu pod Bolimowem użyto  
po raz pierwszy gazów bojowych.
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Rocznicę ataku 
gazowego upamiętnia 
organizowana od kilku 
lat inscenizacja 
historyczna. 
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obiekty związane z I wojną. „Pozostałości tych walk to ele-
ment naszego bolesnego, do niedawna zapomnianego dzie-
dzictwa, a jednocześnie ciekawy przedmiot badań”, tłuma-
czy dr Zalewska.

Powołany przez nią zespół badawczy od zeszłego roku re-
alizuje projekt „Archeologiczne przywracanie pamięci 
o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci 
w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajo-
brazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914–2014)”, 
finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

„Prace zaplanowaliśmy na lata 2014–2018, aby symbo-
licznie odnieść się do ram czasowych pierwszej wojny”, in-
formuje archeolog. Jak dodaje, celem prowadzonych przez 
nią badań jest między innymi odnalezienie szczątków zagi-
nionych w boju żołnierzy i materialnych pozostałości walk 
oraz odtworzenie przebiegu linii frontu.

„Mam też nadzieję na doprecyzowanie liczby żołnierzy 
poległych nad Rawką i Bzurą od grudnia 1914 do lipca 1915 
roku, jednak obawiam się, że będzie to wielkość szacunko-
wa”, mówi Anna Zalewska. Dane w wojennych raportach 
strat były bowiem często zaniżane, zwłaszcza w armii car-
skiej. Ponadto w źródłach archiwalnych figuruje trudna do 
zinterpretowania kategoria „zaginieni”. „Wśród nich są za-
równo żołnierze, którzy zginęli w boju, jak też na przykład 
dezerterzy”, stwierdza badaczka. 

ŁUSKI, GUZIKI, KLAMRY
W zeszłym roku kierowany przez nią zespół przeprowadził 

badania powierzchniowe na ponad 200 km2 terenu pomiędzy 
Skierniewicami a Sochaczewem, które przed 100 laty były 
polem bitwy. Natomiast badaniami wykopaliskowymi objęto 
obszar 10 a. Na ten rok zaplanowano prace na kolejnych 30 a, 
głównie na ziemi niczyjej, czyli około 30-metrowym pasie 
pomiędzy pierwszymi liniami okopów.

„Staramy się traktować badania inwazyjne, jakimi są wy-
kopaliska, jako ostateczność”, mówi pani archeolog. Jak tłu-
maczy, w swojej pracy zastępuje je badaniami nieinwazyjny-
mi, czyli między innymi analizami wyników skaningu lase-
rowego powierzchni ziemi i badaniami geofizycznymi: 
magnetycznymi i elektrooporowymi. Planowane też są geo-
radarowe.

Pod Bolimowem archeologowie odkryli liczne pozostało-
ści wojennych konstrukcji ziemnych, na przykład okopów, 
ziemianek i stanowisk artyleryjskich. Znajdują także łuski, 
pozostałości granatów ręcznych, amunicji artyleryjskiej czy 
broni strzeleckiej, części umundurowania, gwoździe od bu-

tów, guziki, klamry, fragmenty wyposażenia i przedmioty 
osobiste. 

Badacze odkrywają także nieznane dotąd miejsca pochów-
ku poległych w boju żołnierzy, leżące nieraz bardzo płytko 
pod ziemią. Szczątki, jak zostało to pokazane w filmie, są 
niezwykle rozdrobnione. „Spowodowały to obrażenia odnie-
sione przez żołnierzy podczas walk oraz współczesna aktyw-
ność detektorystów, czyli poszukiwaczy militariów”, tłuma-
czy dr Zalewska. Jak dodaje, teren bitwy nad Rawką jest 
przez nich mocno spenetrowany. „Niestety, w pogoni za zna-
leziskami detektoryści niszczą zarówno pochówki, jak i za-
bytkowe obiekty, dlatego nasze badania to także ściganie się 
z czasem”, wyjaśnia.

SYMULOWANY ATAK
W Bolimowie o walkach sprzed 100 lat przypominają dziś 

okoliczne cmentarze i wiszący na rynku dzwon strażacki wy-
konany z butli po chlorze. Tym wydarzeniom będzie poświeco-
na też ekspozycja nowego Muzeum Techniki Militarnej i Hi-
storii Bolimowa. Jego otwarcie Stowarzyszenie „Inicjatywa 
Ziemi Bolimowskiej” zaplanowało na 31 maja, w 100. roczni-
cę użycia chloru nad Rawką.

„Przewidujemy trzy wystawy”, mówi Jarosław Liński. 
Pierwszą opracowało Stałe Przedstawicielstwo RP przy OPCW. 
Na 13 tablicach opisano historię pierwszych przypadków uży-
cia gazów trujących na froncie wschodnim. Wystawa była po-
kazywana już w siedzibie OPCW w Hadzie.

Pozostałe dwie ekspozycje organizuje Stowarzyszenie Eks-
ploracyjno-Historyczne „Grupa Łódź” wspólnie z Muzeum 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz członkami Izby Historii 
Skierniewic. Znajdą się tam między innymi znaleziska i przed-
mioty związane z operacją łódzką 1914 roku, w wyniku której 
front zatrzymał się na linii Rawki.

Rocznicę ataku gazowego upamiętnia też organizowana od 
kilku lat inscenizacja historyczna. W tym roku weźmie w niej 
udział ponad 100 rekonstruktorów, w tym przeszło 20 miłośni-
ków historii z Niemiec. Odtworzą oni nie tylko sceny walki, 
lecz też zasymulują atak trującym chlorem. 

„Chcemy, aby dzięki naszej inscenizacji widzowie pamiętali 
o wydarzeniach, które rozegrały się pod Bolimowem. Dopóki 
nie zrobiliśmy tej rekonstrukcji, trzy czwarte mieszkańców 
miasta nie wiedziała nic o I wojnie”, podkreśla w filmie  
Jarosław Liński. Dokument „Buried Memories” od 31 maja 
można oglądać na stronie internetowej MSZ. „W przyszłości 
myślimy też nad jego emisją w jednym z kanałów TVP”, do-
daje Szymon Bocheński.

Do 1918 roku ofiarami gazów bojowych w Europie padło ponad milion osób, a liczbę tych, którzy w ten sposób stracili 
życie szacuje się na około 100 tys. Dalszym użyciom tych trujących substancji ma zapobiegać „Konwencja o zakazie 

prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów”, która weszła w życie 
w 1997 roku. Jej strażnikiem jest Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, do której należy 190 państw, w tym Pol-
ska. Do tej pory OPCW zweryfikowała zniszczenie około 62 tys. t broni chemicznej, czyli około 87% zadeklarowanych zapa-
sów na świecie.

POD BOLIMOWEM 31 STYCZNIA 1915 ROKU DOSZŁO  
DO PIERWSZEGO ZASTOSOWANIA BRONI CHEMICZNEJ.

 n
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W  historii Rosjan wojna goni 
wojnę. I wydawać by się mo-
gło, że tak zaprawiona w boju 

armia stanowi wyszlifowane, dopraco-
wane do perfekcji narzędzie. Tymcza-
sem przez wieki stawiano tam na prze-
wagę liczebną, a nie jakościową. Co 

W czasie odpoczynku nad morzem warto zajrzeć 
do gotyckiego Zamku Książąt Pomorskich.

|horyzonty PO SŁUŻBIE|

K iedy w XIV wieku Darłowo by-
ło stolicą jednego z księstw po-
morskich, na sztucznej wyspie 

otoczonej wodami rzeki Wieprzy 
książę Bogusław V wzniósł ceglany 
zamek. Wysokie na 14 m mury obron-
ne zwieńczono blankami. Zabudowa-
nia usytuowano wzdłuż południowej 
i wschodniej strony, postawiono także 
22-metrową czworokątną wieżę 

bramną zaopatrzoną w strzelnice i ga-
nek dla straży.

W kolejnych latach warownia była 
wielokrotnie rozbudowywana i moderni-
zowana. Dodano skrzydło zachodnie 
i otoczono zamek drugim obwodem mu-
rów, sala rycerska otrzymała sklepienie 
gwiaździste, dostawiono na dziedzińcu 
spiralne klatki schodowe i podwyższono 
wieżę. Bogusław XIV odbudował zamek 

po pożarze z 1624 roku, który zniszczył 
wschodnie skrzydło. Salę rycerską zastą-
piono wówczas kaplicą zamkową.

W tym okresie najsłynniejszym loka-
torem był Eryk I. Książę pomorski uro-
dził się właśnie w Darłowie, a w 1397 
roku, adoptowany przez swoją cioteczną 
babkę królową duńską Małgorzatę, zo-
stał władcą Danii. Otrzymał również ko-
ronę Szwecji i Norwegii. Niestety, po-

Korsarska siedziba
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więcej, od lat przewija się ten sam sce-
nariusz. Po sromotnej klęsce, działają-
cej na polityków niczym kubeł zimnej 
wody, przychodzi czas na reformy. 
Pierwsze efekty zmian można zobaczyć 
szybko, w czasie kolejnych starć, więc 
następuje zachłyśnięcie zwycięstwami 

– aż do kolejnej porażki… Tak było za-
równo w carskiej Rosji, kiedy Dmitrij 
Milutin reformował wojsko po klęsce 
w wojnie krymskiej, jak i w Związku 
Radzieckim, gdy bodźcem do zmian 
w szeregach armii w latach trzydzie-
stych XX wieku była przegrana w kam-
panii 1920 roku. Nie inaczej było 
w czasach późniejszych, kiedy impul-
sem do uruchomienia procesów trans-
formacji sił zbrojnych były najpierw 

K S I Ą Ż K A

Modernizacja po rosyjsku
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ANETA WIŚNIEWSKA

Marek Depczyński, „Rosyjskie siły zbrojne. 
Od Milutina do Putina”, Bellona, 2015

n

dejmowane przez niego nieustanne woj-
ny doprowadziły do rozpadu Skandyna-
wii i zdetronizowania króla w 1440 roku.

Książę schronił się na zamku Wis-
borg na Gotlandii, skąd przez 12 lat 
urządzał pirackie wyprawy na terytoria 
Danii. Nazywano go królem korsarzy 
i ostatnim wikingiem. Wreszcie w 1449 
roku, na ostatnie dziesięć lat życia, 
Eryk I powrócił w rodzinne strony 
i znów zamieszkał w Darłowie. Do dziś 
krążą legendy o korsarskich skarbach, 
które przywiózł ze sobą i ukrył gdzieś 
na terenie zamku.

Darłowo leży w województwie zachodnio-

pomorskim, 40 km od Koszalina. Dojazd 

pekaesem z Koszalina i Słupska lub pocią-

giem ze Sławna. Zamek i muzeum są otwar-

te od stycznia do kwietnia i od października 

do grudnia od środy do niedzieli w godz. 

10.00–16.00, w maju, czerwcu i we wrześniu 

przez cały tydzień od 10.00 do 16.00, 

a w wakacje od 10.00 do 18.00. Wstęp na 

wystawy kosztuje 13 zł, na wieżę – 5 zł, a na 

dziedziniec – 2 zł. Warto obejrzeć odrestauro-

waną salę rycerską, ekspozycje dawnej broni, 

sztuki sakralnej i wyposażenia wnętrz, XVII-

-wieczną mapę Pomorza Eilhardusa Lubinu-

sa, izbę tortur i barokową ambonę z począt-

ku XVII wieku oraz wejść na wieżę, gdzie znaj-

duje się punkt widokowy. Zanocujemy bez 

problemu w licznych nadmorskich gospodar-

stwach agroturystycznych i pensjonatach.

Vademecum

horyzontyhoryzontyhoryzontyhoryzonty

ANNA DĄBROWSKA
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Drugą słynną postacią warowni jest 
Biała Dama, czyli duch księżnej Zofii, 
żony księcia Eryka II. W drugiej poło-
wie XV wieku mieszkała ona w zamku 
i wdała się tutaj w romans z rycerzem 
Janem z Maszewa. Do dziś piękna 
księżna chodzi po zamkowych komna-
tach z lichtarzem, ubrana w długą suk-
nię, z bursztynowym naszyjnikiem, 
i szuka ukochanego.

Pod koniec XVII wieku darłowska bu-
dowla przeszła na własność Brandenbur-
czyków. Za ich panowania zamek strawi-
ły dwa wielkie pożary – w latach 1679 
i 1680. Po nich warownia straciła na zna-
czeniu, a w jej wschodnim skrzydle 
umieszczono magazyn soli. 

Na początku XIX wieku w zamku 
zorganizowano szpital dla chorych żoł-
nierzy napoleońskich, a w kolejnych la-
tach rozebrano najbardziej zniszczone 
części zabytkowej budowli, w tym 
skrzydło zachodnie. Około 1850 roku 
południowe skrzydło przebudowano na 
sąd i więzienie, a we wschodnim urzą-
dzono magazyn zboża.

Pierwsze remonty związane z po-
wstawaniem w zamku muzeum prze-
prowadzono w okresie międzywojen-
nym. Niestety, prace były nieudolne 
i w efekcie zniszczeniu uległo wiele za-
bytkowych elementów budowli. Na ko-
lejny remont trzeba było poczekać do 
1971 roku. Rozpoczęto wówczas kapi-
talną rewaloryzację, zgodnie z wymo-
gami konserwatorskimi, przywracając 
budowli dawną świetność.

Odtworzono dansker, czyli latrynę, 
zniszczone podczas pożarów sklepie-
nie gwieździste w dawnej sali rycer-
skiej oraz klatki schodowe. Odkryto 
i udostępniono turystom zamkowe 
piwnice, a w 1988 roku swoje podwoje 
otworzyło tutaj Muzeum Książąt Po-
morskich.

niepowodzenie interwencji w Afgani-
stanie, a następnie niezadowalające 
efekty obu konfliktów czeczeńskich 
oraz wojny w Gruzji w 2008 roku. 
Wkrótce po tym ostatnim rozczarowa-
niu skutecznością wojska rosyjscy poli-
tycy postanowili zerwać z sowieckim 
modelem armii, lecz ambitne plany 
zderzyły się z rzeczywistością. Nie-
mniej jednak dzięki olbrzymim nakła-
dom finansowym ostatnie ćwierć wieku 

przyniosło zmiany wręcz rewolucyjne. 
Marek Depczyński w książce „Rosyj-
skie siły zbrojne. Od Milutina do Puti-
na” nie tylko pokazuje reformy, które 
zaplanowano w tej dziedzinie, lecz tak-
że weryfikuje projekty z rzeczywisto-
ścią. Autor bardzo dokładnie opisuje, 
jak w tym czasie zmieniał się potencjał 
militarny Rosji, z uwzględnieniem po-
szczególnych rodzajów sił zbrojnych 
i rodzajów wojsk. Pokazuje reorganiza-

cję systemu dowodzenia, reformy 
w szkoleniu oraz kształceniu żołnierzy. 
Zajmuje się przeskokiem technologicz-
nym, jaki nastąpił w uzbrojeniu i wypo-
sażeniu. Depczyński pokusił się też 
o prognozę na przyszłość – zastanawia 
się, czy dotychczasowe tempo reform 
z ostatnich lat zostanie utrzymane.

KATARZYNA PIETRASZEK

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, „Niezłomna. 
Zachowała godność w łagrach”, Fronda

n
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Świadectwo życia

Jest lato 1939 roku. Anna Górska ma 
15 lat. Niedawno straciła matkę. To 
wydarzenie wywróciło jej świat do 

góry nogami, sparaliżowało ją strachem 
i niepewnością. Kiedy jest na wycieczce 
we Lwowie, od przypadkowo spotkane-
go kapitana Wojska Polskiego dowiadu-
je się, że powinna jak najszybciej wracać 
do domu, do Bronowicz, bo za chwilę 
wybuchnie wojna. 

Od tej chwili jej życie nabiera rozpędu. 
Jako harcerka w naturalny sposób zbliża 
się do bronowickiej Armii Krajowej, 
wielokrotnie cudem unika śmierci, 
a działalność w podziemiu niepodległo-
ściowym hartuje ją i zmusza do coraz 
śmielszych czynów. Żyje w mieście oku-
powanym najpierw przez Niemców, 
a potem zajętym przez Rosjan. Jako „nie-
błagonadiożna”, a więc związana z AK, 
w oczach Sowietów zasługuje na jak naj-
surowszą karę. Za działalność podziem-
ną otrzymuje, po brutalnych  przesłucha-
niach, wyrok śmierci. Ostatecznie na 
wiele lat trafia do łagrów i dzieli los z in-
nymi Polakami, wykonując najcięższe 
prace, znosząc obelgi i upokorzenia. 
Cierpi głód, jest poniewierana, obserwu-
je śmierć i nieszczęście życia w niewoli. 

„Niezłomna. Zachowała godność w ła-
grach” to wspomnienia Anny Górskiej 
spisane przez Agnieszkę Lewandowską-
-Kąkol. I trzeba przyznać, że autentycz-

ność i bezpośrednia relacja 
są niezaprzeczalnymi atu-
tami tej książki. 
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Ukraiński patchwork
O trudach codziennego życia w pogrążonym w chaosie 

niecodziennym kraju.

K S I Ą Ż K AW Y S T A W A

Dziedziczona 
trauma

Konflikty 
w fotografii

Oto Sochy, malownicza wieś na 
Roztoczu. Wojna, która toczy się 
już od kilku lat, jest gdzieś obok, 

w sąsiednich miejscowościach, ale tu 
bezpośrednio nie dociera. Aż do 
1 czerwca 1943 roku. W akcie zemsty za 
pomoc AK-owcom i Batalionom Chłop-
skim Niemcy postanawiają zmieść to 
miejsce z powierzchni ziemi. O świcie 
schodzą ze wzgórz i strzelają do wszyst-
kiego, co żywe, podpalają domy. W koń-
cu nadlatują sztukasy, z których strzelcy 
pokładowi dobijają tych, którzy jeszcze 
ocaleli. Z 88 domów zostaje jeden. I ja-
kimś cudem z życiem uchodzi garstka 
ludzi ukrytych w zbożu – kilka kobiet, 
dwóch, może trzech mężczyzn i trochę 
dzieci. Wśród nich 9-letnia Terenia  

Jeszcze do 14 czerwca można obej-
rzeć prace prezentowane w ramach 
krakowskiego Miesiąca Fotografii. 

W tym roku motywem przewodnim są 
konflikty. Przygotowano między innymi 
wystawy Josefa Koudelki („Inwazja. 
Praga 68”) czy Zhanga Daliego („Inna 
historia”). Oprócz klasyków będzie 
można zobaczyć również prace mło-
dych artystów. Na tradycyjnej wystawie 
kuratora programu głównego Wojciech 
Nowicki w tym roku pokaże zdjęcia 
wykonane w czasie I wojny światowej, 
pochodzące głównie ze zbiorów Mu-
zeum Etnograficznego w Krakowie 
(„Tuż obok”). Wystawom towarzyszą 
spotkania mistrzowskie, a 12 czerwca 
ich gościem będzie reporter wojenny 
Krzysztof Miller. 

Wojna nie umiera nigdy. 
Tylko zmienia mundury.

Ferenc, matka autorki. Zdążyła 
zobaczyć, jak upadł na ziemię 
jej ojciec i jak Niemiec strzelił 
mamie w usta. Przez tydzień 
dziewczynka nie mówiła, przez 
rok płakała, do 1947 roku wraz 
z ocalałym rodzeństwem tułała 

się od wsi do wsi, aż w końcu sama zna-
lazła w Zamościu dom dziecka, w któ-
rym rozpoczęła nowe życie. Apokalip-
tyczne obrazy pozostały jednak w pa-
mięci dziewczynki. Kiedy sama została 
matką, zaczęła opowiadać najstarszej 
córce o tych traumatycznych doświad-
czeniach. Dawkowała tę wiedzę odpo-
wiednio do wieku dziecka. 

Anna od mamy dowiedziała, że jako 
dziecko miała cechy choroby sierocej, 
mimo że wychowała się w stabilnej ro-
dzinie. Kiedy podobne objawy dostrze-
gła u swoich dzieci, już wiedziała, że 
musi napisać książkę o traumie swojej 
matki, „żeby się już ani dym, ani języki 
ognia, ani łzy się nie pokazywały”. 
W jakiejś części bowiem tragedia matki 
ukształtowała jej osobowość. Zawsze 
czuła, że lęk, który towarzyszył Teresie 
Ferenc, również ją ograniczał. Dowie-

Z trzech sióstr, które dorastały 
w Donbasie, jedna wybrała Ro-
sję, druga Ukrainę, a trzecia 

Polskę. Czyż to nie symboliczne?”. 
Te słowa Igor Miecik usłyszał, gdy 
pewnego dnia przeglądał z matką ro-
dzinny album. Co prawda, na pamięć 
znał historię Natalii, Gali i Liji, które 
los rozdzielił i rozrzucił po świecie. 
Nie pierwszy raz też oglądał zdjęcia 
trzech jednakowo ubranych, pięknych 
dziewczyn z warkoczami upiętymi 
w koki. Tym razem było jednak ina-
czej. Znany reportażysta ruszył na 
wschód tropem opowieści matki, 
w poszukiwaniu świata, jaki zachował 
w pamięci z dzieciństwa i lat mło-
dzieńczych.

Kiedy w kwietniu 2014 roku przy-
gotowywał się do podróży na Ukrainę, 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie 
spotkał Anatola Szołudkę, badacza hi-
storii, działacza z czasów Pomarańczo-
wej Rewolucji i Majdanu. W Polsce 
mężczyzna pracował na budowie, 
a w czasie wolnym wpadał do bibliote-
ki, gdzie mógł skorzystać z internetu, 
żeby skontaktować się rodziną. Musiał 
potajemnie uciekać za granicę, bo był 
świadkiem dziwnego spotkania rosyj-
skich i ukraińskich tajniaków. Mając 
taką wiedzę, nie mógł zostać w domu.

Szołudko nie tylko opowiedział Mie-
cikowi swoją dramatyczną historię 
i przybliżył absurdy współczesnej 
Ukrainy, lecz także wyposażył w kon-

takty do swojej rodziny i znajomych. 
Reporter na miejscu przekonał się jed-
nak, że rzeczywistość przerosła wszel-
kie opowieści: „Absurd… Nie miałem 
pojęcia, jak wiele ich przede mną. Po-
ciągi przewożące pasażerów regularny-
mi kursami przez linie frontu [...]. Albo 
ludzie, którzy będą co dzień rano cho-
dzić do pracy, a po godzinach przebie-
rać się w »panterki« i biegać z karabi-
nem po mieście. Samozwańczy władcy, 
oszuści, iluzjoniści, bandyci. Wodzowie 
bez armii i armie bez wodzów”.

Na miejscu reporter spotkał między 
innymi Jurija Szuchewycza, syna „Ta-
rasa Czuprynki”, przywódcy Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii, oficera utwo-
rzonego przez Abwehrę dywersyjnego 
Batalionu „Nachtigall”. Odwiedził ka-
wiarnię, o której mówiono, że jest cen-
trum nacjonalizmu; jej właścicielka, 
Oksana Marciejus, zmieniła nazwę lo-
kalu z Galeria Art 11 na Prawy Sektor. 
Poznał historię porucznik Nadieżdy 
Sawczenko, nawigatora śmigłowca 
Mi-24, którą kreowano na rodzimą 
G.I. Jane, ale rzeczywistość w jednost-
ce znacząco różniła się od przekazów 

Miesiąc Fotografii, Kraków, szczegółowe 
informacje dotyczące programu na stronie: 

http://www.photomonth.com

n
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E litarne niemieckie siły podwodne, 
nazywane U-Bootwaffe, wyposa-
żone w groźnie wyglądające, po-

tężne okręty, uchodziły za najbardziej 
niebezpieczne dla przeciwnika w cza-
sie wojen na morzach. Bezgłośne tor-
pedy stanowiły wówczas główną broń. 
Philip Kaplan, na podstawie bogatej 
dokumentacji, listów, dzienników, roz-
maitych wspomnień świadków wyda-
rzeń i członków załóg U-Bootów, wra-
ca do historii tych jednostek podwod-
nych, wspomina ich konstruktorów, ale 
przede wszystkim służących na nich 
marynarzy. Chociaż okręty te zapro-
jektowano do działań w zanurzeniu, 
przez pierwsze półwiecze udziału 
w operacjach bojowych pływały i wal-
czyły głównie na powierzchni morza. 
Do lat czterdziestych XX wieku rzad-
ko schodziły na głębokość przekracza-
jącą ich własną długość. Nieustannie 
doskonalone, zarówno pod względem 
konstrukcji, jak i uzbrojenia, niszczyły 
przede wszystkim alianckie statki han-
dlowe, między innymi na szlakach pół-
nocnoatlantyckich, na Morzu Śród-
ziemnym, wzdłuż amerykańskiego 
Wschodniego Wybrzeża, od Nowej 
Szkocji po Amerykę Południową czy 
na wodach Bałtyku. Ich ofiarami pada-
ły też lotniskowce i krążowniki. Ze 
względu na taktykę działania, polega-
jącą na zmasowanym ataku dokonywa-

nym przez grupę jednostek, zyskały 
nazwę wilczych stad. Kaplan odtwarza 
dzień po dniu, godzina po godzinie, 
liczne operacje z ich udziałem. Służba 
w klaustrofobicznym, cuchnącym 
wnętrzu okrętu wymagała ogromnej 
odporności marynarzy, zarówno psy-
chicznej, jak i fizycznej. Dlatego re-
kruci przechodzili bardzo rygorystycz-
ne szkolenie. Autor barwnie opowiada 
o życiu codziennym na podwodnych 
jednostkach, atmosferze i warunkach 
panujących w ich wnętrzu. Nie brakuje 
w książce szczegółowych opisów tech-
nicznych, dzięki którym można prze-
śledzić rozwój konstrukcji U-Bootów 
i ich uzbrojenia. Ale to opowieść nie 
tylko o tym jak ich załogi atakowały, 
lecz także jak się broniły. Według wie-
lu badaczy tego okresu, do zwycięstwa 
aliantów w II wojnie światowej przy-
czyniła się przede wszystkim właśnie 
kampania o utrzymanie żeglugi trans-
portowej na szlakach oceanicznych. 
I tu jest miejsce na polski akcent tej hi-
storii. Wśród autorów tego sukcesu 
wymienił bowiem Kaplan Polaków, 
którzy rządowi brytyjskiemu w Lon-
dynie przekazali informacje o kodach 
Enigmy. Wartościowym uzupełnie-
niem lektury są archiwalne fotografie 
i bogata bibliografia źródłowa.

RENATA GROMSKA

Philip Kaplan, „U-Booty. 
Podwodna armia Hitlera”, 
Wydawnictwo RM, 2015

n

RENATA GROMSKA

ANETA 

WIŚNIEWSKA

Anna Janko, „Mała zagłada”,  
Wydawnictwo Literackie, 2015

Igor T. Miecik, 
„Sezon na 

słoneczniki”, 
Agora, 2015

n

n

działa się wówczas też, co to jest dzie-
dziczenie ponadgenowe. 

Anna Janko sporządziła bogatą doku-
mentację i ruszyła z dyktafonem, aby 
rozmawiać z tymi, którzy ocaleli, ale 
przede wszystkim z matką. W ten spo-
sób odtworzyła minuta po minucie tam-
ten dzień, przywróciła pamięci żywych 
nazwiska 200 pomordowanych osób, 
w tym 45 dzieci. Na końcu książki znaj-
duje się lista domów, które kiedyś two-
rzyły wieś Sochy, i ich mieszkańców. 
„Mała zagłada” to nie tylko przywołana 
tragedia niewielkiej roztoczańskiej  
wsi. To także sprzeciw wobec wojen 
w ogóle, w których najwyższą cenę pła-
cą dzieci: w Japonii, Rwandzie, na Bał-
kanach, w Kambodży. To również oskar-
żenie polskiego państwa, które żywe 
ofiary tej rzezi pozostawiło samym so-
bie. Padają w książce ważne i trudne py-
tania. Nie jest łatwo ją przeczytać. Ale 
trzeba. Żeby potem zadumać się, pomy-
śleć, pamiętać o Nich, mieszkańcach 
Soch Anno Domini 1943.

mediów, które chętnie promowały je-
dyną na Ukrainie kobietę latającą od-
rzutową maszyną bojową. Igor Miecik 
rozmawiał z separatystami i ukraiński-
mi żołnierzami, oligarchami i pracow-
nikami fabryki cukierków czy górnika-
mi, weteranami wojny w Afganistanie 
i młodymi chłopakami, którzy pierw-
szy raz mają broń w ręku. W „Sezonie 
na słoneczniki” przedstawia tych lu-
dzi, przekazuje ich opowieści, przyta-
cza argumenty, ale nie ocenia. Dys-
kretnym okiem reportera pokazuje 
tamtejszą rzeczywistość. A w ten pat-
chworkowy obraz Ukrainy po wyda-
rzeniach na Majdanie fenomenalnie 
wplata historię swojej rodziny.

Wilcze stada
Z 863 niemieckich okrętów podwodnych, które 

prowadziły działania operacyjne w czasie II wojny 
światowej, aż 754 zostały zatopione. Trzy czwarte 

marynarzy straciło w nich życie.
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Byli sławni, nagradzani, niektórzy 
nawet nominowani do Nagrody 
Nobla. Dokonali rzeczy niezwy-

kłych, które rozsławiły ich na całym 
świecie. Wielu z nich musiało zamiesz-
kać z dala od ojczyzny, ale nigdy o niej 
nie zapomnieli. Ich nazwiska są za to 
często zupełnie u nas nieznane. Marek 
Borucki, historyk, autor licznych ksią-
żek z dziedziny historii i kultury pol-
skiej oraz historii powszechnej, przypo-
mniał sylwetki 39 wybitnych Polaków 
– inżynierów, konstruktorów, kompozy-
torów, malarzy, pisarzy, lekarzy, strate-
gów wojskowych. Do dziś niektórzy 
z nich są bardziej znani za granicą niż 
w kraju. Różne są tego powody, często 
polityczne, ponieważ w wielu wypad-
kach ich nazwiska zostały przez władze 
świadomie skazane na zapomnienie. 
Warto, a nawet trzeba przypominać 
o zasługach tych wielkich Polaków. 

Znalazł się wśród nich między innymi 
Stefan Bryła, wybitny inżynier archi-
tekt, autor pierwszego na świecie mostu 
spawanego elektrycznie, ale też kon-
strukcji Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, tak zwanego domu bez 
kantów, w którym obecnie mieści się 
Dowództwo Garnizonu Warszawa, czy 
hali montażowej Polskich Zakładów 
Lotniczych w Mielcu, gdzie w okresie 
międzywojennym miały być montowa-
ne supernowoczesne bombowce Łoś 
(dziś, po modernizacji, to jeden 
z najnowocześniejszych obiek-
tów tego typu w Europie). Po-
śród wielkich zapomnianych 
Borucki wymienia gen. Wojcie-
cha Chrzanowskiego, wybitnego 
teoretyka wojskowości, niesłusz-
nie kojarzonego jedynie z prze-
graną bitwą pod Novarą. Tymcza-
sem był to znakomity kartograf, 

Skazani na zapomnienie
Niezwykłe dzieje niezwykłych Polaków.

RENATA GROMSKA

JACEK POTOCKI

Marek Borucki,  
„Wielcy zapomniani. Polacy, 

którzy zmienili świat”,  
Muza SA, 2015

„Sankcje i Rosja”, red. Jarosław  
Ćwiek-Karpowicz i Stanislav Secieru, Polski 

Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015

Książka jest dostępna na stronie PISM:  
pism.pl/files/?id_plik=19044

n

n

|horyzonty PO SŁUŻBIE|

N iedawno został opublikowany 
raport ekspertów Polskiego In-
stytutu Spraw Międzynarodo-

wych dotyczący sankcji, które zostały 
nałożone na Rosję. Jego autorzy przed-
stawiają sytuację zarówno z perspekty-
wy Rosji, jak i Zachodu. Zwracają uwa-
gę na zakłócenia, do których doszło 
w przekazie informacji na temat sankcji 
gospodarczych. Według nich, Rosjanie 
uważają, że celem działań Zachodu jest 
próba zmiany reżimu w Moskwie. Dla-
tego autorzy raportu postulują, by Za-
chód sformułował wobec tamtejszego 
społeczeństwa jasny przekaz, że nie 
chodzi o jego upokorzenie, lecz jedynie 
o zmianę polityki względem Ukrainy. 
Nie jest to łatwe, gdyż Rosjanie popie-
rają politykę Moskwy i żądają od władz 
ostrej odpowiedzi na działania USA 
i UE. Po wprowadzeniu sankcji głów-

K S I Ą Ż K A

Uderzenia punktowe
Czy sankcje gospodarcze wobec Rosji 

przyniosły oczekiwane efekty? 

nym problemem gospodarki rosyjskiej 
jest bowiem brak możliwości pozyski-
wania z Zachodu tanich kredytów dłu-
goterminowych, co uniemożliwi Rosji 
osiągnięcie trwałego wzrostu gospodar-
czego. Sytuację pogarsza spadek cen 
ropy naftowej. 

Pierwsza część raportu zawiera omó-
wienie uwarunkowań, w których sank-
cje wprowadzono, oraz kroków podję-
tych przez USA i państwa UE oraz inne 
kraje; druga przedstawia już odczuwal-
ne przez Rosję skutki w sferze polityki, 
administracji, gospodarce i w samym 
społeczeństwie; trzecia dotyczy wpły-
wu sankcji na politykę zewnętrzną Ro-
sji; wreszcie czwarta część zawiera trzy 
scenariusze rozwoju sytuacji wewnętrz-
nej i zagranicznej Rosji.

Autorzy raportu zastanawiają się też 
nad efektywnością sankcji, które nie 

mają charakteru globalnego, lecz obej-
mują konkretne osoby, firmy i instytu-
cje. Zostały one tak wybrane, by pań-
stwa zachodnie poniosły jak najmniej-
sze straty. Autorzy pokazali też, w jaki 
sposób Rosja może dość skutecznie ob-
chodzić sankcje. 

W raporcie, ukończonym w listopa-
dzie 2014 roku, autorzy zakładają ewen-
tualne ich rozszerzenie, co nie jest takie 
pewne, w świetle rozbieżności wśród 
członków UE. Czy sankcje przyniosły 
oczekiwane efekty? Donald Tusk stwier-
dził, że nie, gdyż nie doprowadziły do 
żadnej zmiany w polityce Rosji.

wielki patriota, autor licznych publika-
cji naukowych z dziedziny wojskowo-
ści. Sylwetki Jana Czochralskiego – na-
ukowca i wynalazcy, nazywanego oj-
cem światowej elektroniki, Stanisława 
Kierbedzia – inżyniera konstruktora 
mostów, Karoliny Lanckorońskiej – hi-
storyczki i działaczki polonijnej we 
Włoszech, Ernesta Malinowskiego 
– inżyniera drogowego i kolejowego, 
i wielu innych nietuzinkowych postaci 
przedstawił Borucki na tle wydarzeń 
ich epoki, dzięki czemu książka jest 
niezwykłą lekcją historii. Pięknie napi-
sana i zilustrowana, przenosi czytelnika 
w świat, którego już nie ma. Autor 
przypomina wielkich Polaków, którzy 
talentem, wiedzą, pracą i działalnością 

publiczną przyczynili się 
do rozwoju ludzko-
ści i rozsławili nasz 
kraj na świecie. 
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JOANNA ROCHOWICZ

Siergiej Antonow, „Ciemne tunele”; „Szepty 
zgładzonych”, Insignis, 2015 

Centrum Weterana Działań poza Granicami 
Państwa, Warszawa, ul. Puławska 6a

n

n
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W łaściwie zawsze zaczyna się 
podobnie. Świat po wybuchu 
nuklearnym nie jest już przy-

jazny ludziom. Promieniowanie powo-
duje, że ci, którzy przeżyli, są zmuszeni 
organizować sobie życie pod ziemią, 
najczęściej w tunelach metra. I w tym 
momencie narzucony niejako przez 
Dmitry’ego Glukhowskiego schemat 
się kończy, a zaczyna… No właśnie, 
ostra jazda bez trzymanki wyobraźni 
i talentu twórczego autorów. Tym ra-
zem swoją wizję życia po zagładzie nu-
klearnej w serii „Metro…” przedstawił 
nam Siergiej Antonow. Moskiewskie 
metro stało się mikroświatem, w któ-
rym kolejne ocalałe stacje są autono-
micznymi bytami, małymi państewka-
mi. Ludzi, którzy tam mieszkają, różni 
jednak nie narodowość, lecz ideologia. 
Anarchiści, faszyści, komuniści – każ-
dy znalazł swój sposób na przetrwanie 
i dostosowanie się do nieznanej rzeczy-
wistości. Pośród nich, jak cienie, krążą 
w ciemnych tunelach widma, postaci 
z legend szeptanych wieczorami przy 
ogniskach. Przez takie tunele, pełne 
tajemnic i niebezpieczeństw, musi 
przedrzeć się anarchista Kola wraz ze 
swoim oddziałem. Okazało się bo-
wiem, że komuniści znaleźli sposób 
na zmianę kodu genetycznego i chcą 
stworzyć nadczłowieka, odpornego 
na promieniowanie. Gdy już docierają 
na miejsce, okazuje się, że, naiwni, 
dali się zwabić w pułapkę.

K S I Ą Ż K A

Ucieczka w mrok
Podróż do ciemnych tuneli moskiewskiego 

metra po nuklearnej zagładzie świata.

„Ciemne tunele” Antonowa śmiało 
można nazwać powieścią drogi. Boha-
terowie przez większość czasu kluczą 
między tunelami i kolejnym stacjami. 
Ale nie tylko. Jest to również podróż, 
w której przekraczają granice własnej 
świadomości. Czasami zaciera się ona 
tak, że nawet czytelnik ma problem 
z odróżnieniem, co jeszcze jest rzeczy-
wistością, a co już fantasmagorią, po-
wstającą w głowie Koli. Nieoczywi-
stość narracyjna jest wielką siłą powie-
ści i wciąga tak, że nie wiadomo kiedy 
stajemy się częścią tego świata, prawie 
namacalnie odczuwamy duchotę i klau-
strofiobiczną ciasnotę tuneli moskiew-
skiego metra. 

Warto dodać, że dla czytelników wy-
dawnictwo przygotowało bonus – dołą-
czony do powieści zbiór opowiadań 
„Szepty zgładzonych”. Ich autorami są 
debiutanci, polscy fani serii „Metro…” 
i literatury postapokaliptycznej. Do-
tychczas opowiadania takie były publi-
kowane wyłącznie w internecie, dlate-

go też wielki 
ukłon w stronę 
wydawnictwa, że 
zdecydowało się 
je wydrukować. 
A naprawdę jest 
co poczytać.

W Y S T A W A

Różnorodność misji

Prawie tysiąc różnych oznak rozpo-
znawczych i odznak pamiątkowych 
(okolicznościowych), które nosili 

polscy żołnierze uczestnicy misji w la-
tach 1973–2015, można obejrzeć od 
16 maja w Centrum Weterana Działań 
poza Granicami Państwa. To zaledwie 
część liczącej ponad 8 tys. pozycji pry-

watnej kolekcji ppłk. mgr. inż. Jana  
Strynowicza. Jest to o tyle ciekawy 
zbiór, że w zdecydowanej większości 
zgromadzone w nim odznaki i oznaki 
nie miały oficjalnego charakteru i nie zo-
stały nigdy zatwierdzone przez ministra 
obrony narodowej. Żołnierze wykony-
wali je często na własną rękę w kraju lub 
już po wyjeździe do kontyngentu. Wy-
stawa będzie czynna do 30 czerwca br. 

K S I Ą Ż K A

Wykonawcy 
wyroków

N ie trzeba tu nic wymyślać, sen-
sacyjne sceny ułożyło życie. 
Oto jedna z nich. Trzeba wyko-

nać wyrok na konfidencie, który słynie 
z ostrożności. Znany jest też ze słabo-
ści do kobiet. Wiadomo, że akurat 
przebywa w domu. Dzwonek do 
drzwi. Posłaniec z bukietem. Konfi-
dent uchyla drzwi, ale tylko na tyle, na 
ile pozwala łańcuch. Bukiet jest od pa-
ni K., do której zdrajca smali cholew-
ki. Szpara w drzwiach jest za mała, 
kwiaty nie chcą przejść. Ale dla  
pani K. konfident jest w stanie zaryzy-
kować. Na tym właśnie polegał prosty 
pomysł dowódców 993/W. Bukiet mu-
siał być tak duży, by skazany na śmierć 
zwolnił łańcuch i by wykonawcy wy-
roku dostali się do środka. 

Juliusz Kulesza nie epatuje, broń Bo-
że, sensacją. Te efektowne sceny wple-
cione są w rzetelny opis poszczegól-
nych akcji. Opis oparty na relacjach 
członków oddziału 993/W. Niewielu 
z nich żyje. Na szczęście kilkoro pozo-
stawiło spisane wspomnienia.

To już drugie wydanie książki Juliu-
sza Kuleszy. Pierwsze, niestety, prze-
szło bez większego echa. Może więc 
ta edycja dotrze do któregoś z czoło-

wych polskich re-
żyserów, Władysła-
wa Pasikowskiego 
czy Pawła Pawli-
kowskiego.

Opowieść Juliusza Kuleszy 
o AK-owskim oddziale 

993/W, zajmującym się 
wykonywaniem wyroków 

śmierci podczas okupacji, 
to znakomity materiał na 

scenariusz filmowy. 

ANDRZEJ FĄFARA 

Juliusz Kulesza, „Z wyroku Polski Podziemnej”, 
Mireki, 2015

n
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Dziewczyny

Skradziona tożsamość 
Arnolda

Premiera w TVP Historia! 

21 czerwca, godz. 21.15

1 czerwca, godz. 19.45

Ilustrowany archiwalnymi materiałami 
portret odchodzącego pokolenia 

uczestniczek powstania warszawskiego. 
Bohaterki filmu łączy wojenna prze-
szłość. To dziewczyny z Batalionu „Pa-
rasol”. Czym obecnie żyją? Czy wojna 
była najważniejszym wydarzeniem 
w ich życiu? Czy wreszcie ich przyjaźń 
przetrwała próbę czasu? W 1944 roku  

W imię syna 

Byłem w SS

„Dewajtis” miała zaledwie 15 lat,  
„Kama” 18, „Jeanette” 21, a „Wacka” 
19. Oprócz pierwszej z nich, która po-
święciła się karierze naukowej i unika 
życia publicznego, pozostałe bohaterki 
chętnie biorą udział w zjazdach, spo-
tkaniach z młodzieżą i dziećmi, pod-
czas których wspominają dramatyczne 
dni powstania, opowiadają o swoich 
wojennych przeżyciach i doświadcze-
niach. Mimo sędziwego już wieku do-
skonale pamiętają czasy młodości. 

Polsko-niemiecka historia szpiegow-
ska z okresu zimnej wojny. Po wielu 

latach śledztwa dziennikarskiego Róża 
Rosłaniec odtwarza historię kradzieży 
tożsamości jej wuja, Heinza Arnolda. 

Wujek urodził się na Mazurach w cza-
sie II wojny światowej. Został porzuco-
ny przez matkę, która uciekła do Nie-
miec. Trafił do sierocińca w Lęborku. 
Po kilku latach znalazł nową rodzinę 
i żył spokojnie do lat siedemdziesią-
tych. Wtedy to złożył pierwsze podanie 
o paszport. Niestety, zostało odrzucone. 
Heinz Arnold nie miał pojęcia, dlacze-
go tak się stało… 

 n

 n

 n

Sztuka znikania

Andreas Baader

4 czerwca, godz. 19.45

5 czerwca, godz. 23.10

20 czerwca, godz. 19.45 

Nieznana historia haitańskiego ka-
płana wudu, Amona Frémona, któ-

ry na zaproszenie Jerzego Grotowskie-
go w 1980 roku odwiedził Polskę.  
Amon, obserwując wydarzenia stanu 
wojennego, przywołuje, podobnie jak 
Adam Mickiewicz w „Dziadach”, du-
chy przodków. Odprawia ceremonię 
wudu, aby uwolnić Polaków od złych 
mocy. Rozpoczyna się bój, w którym 
żywi i umarli jednoczą się we wspólnej 
walce. Duch polskiego romantyzmu łą-
czy się z haitańskim Loa, dokładnie 
tak, jak 200 lat temu w czasie wielkiej 
rewolucji na Haiti. 

Film o jednym z założycieli niemiec-
kiej Frakcji Czerwonej Armii (Red 

Army Fraction – RAF), która w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku stała 
za zamachami na niemieckich polityków 
i przedsiębiorców, dążąc do zdestabilizo-
wania państwa i wywołania rewolucji ko-
munistycznej. Początkowo popierany 
przez lewicujących intelektualistów i wy-
rosłych z maja ’68 kontrkulturowych ru-
chów studenckich, po morderstwie poli-
cjanta przesunął się w stronę współpracy 
z międzynarodówką terrorystyczną.

horyzontyhoryzontyhoryzontyhoryzonty

Losy żołnierza AK – Rudolfa Probsta, 
który z rozkazu podziemia zostaje 

Unterscharführerem SS w Sanoku. Fa-
bularyzowany dokument jest „relacją 

z przesłuchań” Probsta w UB tuż po 
zakończeniu wojny. Oskarżono go 
o kolaborację z Niemcami, tymczasem 
wypowiedzi żołnierzy ruchu oporu 
świadczą o zupełnie innym charakte-
rze działalności „esesmana”. Polaka 
o niemieckim nazwisku, którego ro-
dzina podpisała folkslistę, zwerbował 

do współpracy komendant obwodu AK 
Sanok – kpt. Adam Winogrodzki. 
Probst, jako pracownik w SS przeka-
zywał AK ważne informacje dotyczące 
działań i planów gestapo. Trzymająca 
w napięciu opowieść o czasach wojny 
i ludzkich wyborach. 
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W końcu maja 1940 roku na pograniczu francusko-belgijskim, na powierzch-
ni około 1700 km2 znalazło się niemal 450 tys. alianckich żołnierzy i po-
nad 1,5 mln ludności cywilnej. Ta masa ludzi była otoczona i spychana 
przez Niemców do kanału La Manche. Dla rządu brytyjskiego, którym od 

kilkunastu dni kierował Winston Churchill, sprawą wówczas najważniejszą było urato-
wanie Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego ściśniętego w rejonie Dunkierki. 26 ma-
ja Admiralicja dała sygnał do rozpoczęcia operacji „Dynamo”. W rejon Dunkierki 
skierowano będące w dyspozycji małe i średnie okręty wojenne, do których ochotniczo 
dołączyło wszystko, co mogło pływać: setki jachtów, kutrów rybackich, statków space-
rowych, motorówek, holowników, łodzi wycieczkowych, statków pomocniczo-gospo-
darczych. Zdaniem naocznych świadków ta armada płynąca do Francji po to „tylko”, 
żeby ocalić jak najwięcej ludzi, była naprawdę imponująca. W efekcie w ciągu dzie-
więciu dni tej bezprzykładnej w historii akcji udało się – cały czas pod ostrzałem 
i bombami – uratować i ewakuować do Anglii prawie 340 tys. żołnierzy. Wszelako 
w tym samym czasie nad kanałem La Manche zginęło ich ponad 30 tys.

Ewakuacja stała się możliwa dzięki niewątpliwemu błędowi Adolfa Hitlera, który na-
kazał zatrzymać niemieckie dywizje pancerne w odległości około 15 km od Dunkierki. 
Na tę dziwną i niezupełnie zrozumiałą decyzję wpłynęły co najmniej dwa czynniki. Po 
pierwsze, wiara Hitlera, w której utwierdzał go Hermann Göring, że sama Luftwaffe 
zniszczy alianckie wojska ściśnięte na plażach. Po drugie, dość niejasne i naiwne przeko-
nanie, że ewentualne oszczędzenie Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego mogłoby mu 
ułatwić rokowania pokojowe z Anglią, które Führer zamierzał podjąć sześć tygodni po 
klęsce Francji.

W imponujący sposób, z niebywałym rozmachem inscenizacyjnym, ewakuację z Dun-
kierki wojsk alianckich ukazał w 1964 roku jeden z ówczesnych mistrzów francuskiego 
kina akcji, pochodzący z Turcji, Henri Verneuil. Do tej filmowej superprodukcji zaanga-
żował będącego wówczas u szczytu popularności Jeana-Paula Belmondo oraz piękną  
Catherine Spaak, aby wątek miłosny mógł się splatać z wielką historią. Muzykę do filmu 
„Weekend w Zuydcoote” napisał wybitny kompozytor francuski Maurice Jarre, autor 
między innymi wspaniałej oprawy muzycznej wielkich hollywoodzkich produkcji, takich 
jak „Lawrence z Arabii” czy „Doktor Żywago”. Znakomite barwne zdjęcia zrealizował 
jeden z najlepszych francuskich operatorów Henri Decaë. Dwugodzinny obraz jest po-
święcony przede wszystkim oczekiwaniu żołnierzy na ewakuację. Co ciekawe, francuscy 
twórcy szczególnie krytycznie potraktowali swoich rodaków, ukazując bez ogródek, jak 
pod wpływem kolejnych klęsk załamało się morale ich armii. O ile Brytyjczycy za wszel-
ką cenę chcieli się ewakuować, o tyle ich francuscy sojusznicy – to przecież w końcu nie-
zwykle ludzkie – myśleli przede wszystkim o ratowaniu własnego życia. W zasadzie tyl-
ko jeden z nich chciał walczyć z Niemcami i konsekwentnie to robił. Bodaj jako jedyny 
na plaży pełnej żołnierzy alianckich ostrzeliwał samolot przeciwnika. Niestety, od kilku-

dziesięciu lat praktycznie nie można w Polsce obejrzeć tego znakomitego 
filmu wojennego.

na spocznij
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Z NIEBYWAŁYM ROZMACHEM 
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WOJSK ALIANCKICH
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PROFESOR JERZY EISLER JEST 

HISTORYKIEM, DYREKTOREM ODDZIAŁU IPN 

W WARSZAWIE I  KIEROWNIKIEM ZAKŁADU 

BADAŃ NAD DZIEJAMI POLSKI PO 1945 ROKU  

W INSTYTUCIE HISTORII  PAN. 



„I TY MOŻESZ POMÓC WETERANOM”,  
TO MOTTO NAJNOWSZEGO WYDANIA „KURIERA WETERANA”. 

POKAZUJEMY, JAK RÓŻNE SĄ FORMY POMOCY, 
PRZYBLIŻAMY SYLWETKI SAMYCH WETERANÓW.

ZAPRASZAMY DO E-WYDANIA
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