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Działania związane z tym procesem są przemyślane i osadzone w kontekście 
sytuacji międzynarodowej i bieżących geopolitycznych wydarzeń. Głęboka 
reforma polskiego wojska dotyczy wszystkich aspektów, począwszy od 

znacznego zwiększenia jego liczebności, po wyposażenie żołnierzy w najnowo-
cześniejszy sprzęt. 

Ostatnich 12 miesięcy to bardzo intensywny czas pod względem decyzji doty-
czących zakupów uzbrojenia, zawartych umów i kontraktów. Zamawiamy m.in. no-
woczesne wozy bojowe, bezzałogowce, systemy obrony powietrznej. Jak podkreśla 
wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, „woj-
na w Ukrainie była dodatkowym impulsem do przyspieszenia modernizacji pol-
skich sił zbrojnych, ale również dostarczyła bezcennych analiz, jakiego sprzętu  
potrzebujemy i co jest skuteczne na realnym polu walki”. 

UNOWOCZEŚNIANIE ARMII JEST 
JEDNYM Z PRIORYTETÓW 
POLSKIEGO RZĄDU, 
REALIZOWANYM OD KILKU LAT 

STOPNIOWO, ALE KONSEKWENTNIE.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który rokrocznie od 30 lat od-
bywa się w Kielcach, to jedno z najważniejszych wydarzeń branży zbrojenio-
wej. Dla firm z całego świata jest okazją do zaprezentowania swojej oferty pro-
dukcyjnej, ale też stanowi platformę wymiany doświadczeń. W tym roku 
w Kielcach pojawiła się rekordowa liczba ponad 600 wystawców. 

Z okazji tak ważnego w kontekście modernizacji polskiego wojska wydarzenia 
wrześniowy numer miesięcznika wzbogaciliśmy o moduł dotyczący przemysłu 
zbrojeniowego. Przedstawiamy w nim polskie kierunki zarówno w imporcie, jak 
i eksporcie sprzętu wraz z analizami podejmowanych przez nasz rząd decyzji, 
mających na celu wzmocnienie i unowocześnienie polskiej armii.

IZABELA 
BORAŃSKA- 
-CHMIELEWSKA

Z  S Z E R E G U  W Y S T Ą P
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POWIĘKSZENIE



Na placu ćwiczeń ogniowych w Wędrzynie żołnierze dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej zdawali egzamin z taktyki.

F O T .  P A T R Y K  S Z Y M A N I E C / 1 7  W B Z
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JESTEŚMY 
Z WAMI

Polski przywódca wziął udział w szczycie Platformy 
Krymskiej i spotkał się z ukraińskim prezydentem 

Wołodymyrem Zełenskim. „Tak jak Gdańsk jest częścią 
Polski, tak Krym jest i będzie częścią Ukrainy”, mówił pol-
ski prezydent. Andrzej Duda przyznał, że wierzy w zwycię-
stwo Ukrainy i odzyskanie przez nią wszystkich ziem. „Je-
stem przekonany, że po Mariupolu, po Buczy, po bombach 
spadających na Kijów i Charków wszyscy musimy jasno po-
wiedzieć: Rosja nie tylko ma obowiązek wycofać się do li-
nii z 23 lutego, ale także musi liczyć się z prawem Ukrainy 
do wyzwolenia całego swojego terytorium, z Krymem 
włącznie”, podsumował Duda. Zapewnił, że Polska jest za-
pleczem Ukrainy, jej sojusznikiem i domem dla ukraińskich 
rodzin. Prezydenci rozmawiali także na temat polskiego 
wsparcia w wymiarze militarnym, ekonomicznym i huma-
nitarnym oraz współpracy dwustronnej. 

Duda odwiedził Kijów 23 sierpnia, w Dniu Flagi Naro-
dowej i w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy, złożył 
więc życzenia władzom i Ukraińcom. „To bardzo ważne, 
że jako przyjaciele jesteśmy razem w tak symbolicznym 
dniu”, zaznaczył na konferencji prezydent Zełenski. Z ini-
cjatywy ukraińskiego prezydenta przed parlamentem w Ki-
jowie powstała Aleja Odwagi ku czci przywódców, którzy 
w czasie rosyjskiej agresji odwiedzili Ukrainę. AD/PZ

Kwestie bezpieczeństwa

Wicepremier, minister obrony  
Mariusz Błaszczak spotkał się 

z Janą Černochovą, szefową resortu 
obrony Czech. Politycy rozmawiali 
o współpracy w ramach NATO, Unii 
Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. 
„Polska i Czechy są sąsiadami, którzy 
ze sobą współpracują. To szczególnie 
ważne, jeżeli chodzi o wyzwania, przed 
którymi stoimy, a w zasadzie stoi cała 
Europa. Te wyzwania dotyczą agresji ro-
syjskiej na Ukrainę i próby odbudowy 
imperium rosyjskiego przez Putina”, po-
wiedział wicepremier Błaszczak. 

Polska i Czechy wzmacniają współpracę wojskową.
mysłów zbrojeniowych. Minister 
Błaszczak przyznał, że Polacy i Czesi pra-
cują wspólnie nad stworzeniem niszczy-
ciela czołgów. Pojazd zostanie wyposażo-
ny w podwozie produkowane przez czeską 
firmę Tatra, a Polska odpowiedzialna bę-
dzie za jego pozostałe komponenty. 

Żołnierze obu krajów zasilają szeregi 
Batalionowej Grupy Bojowej NATO, któ-
ra stacjonuje na Łotwie. Takiej współpra-
cy wojskowej ma być jednak więcej. 
W planach są ćwiczenia sił specjalnych, 
jednostek desantowych i żandarmerii 
wojskowej. MM/PZ
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Politycy poruszyli temat bezpieczeń-
stwa energetycznego i kwestie związane 
z zaopatrzeniem wojska w paliwa. Dys-
kutowali również o wzmocnieniu prze-

Andrzej Duda po raz trzeci od czasu rosyjskiej 
napaści na Ukrainę odwiedził Kijów. 
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Wsparcie sąsiadów

Dyżur lotników rozpoczyna się 1 września. 
Umowę w tej sprawie podpisali szefowie resor-

tów obrony z Polski, Czech i ze Słowacji. „Jesteśmy 
sąsiadami i przyjaciółmi. Razem jesteśmy silniejsi”, 
powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. 

Zgodnie z porozumieniem polskie i czeskie si-
ły powietrzne mają na zmianę chronić niebo nad 
Słowacją. Myśliwce będą operowały z baz 
w swoich krajach. Wsparcie polskich i czeskich 
lotników jest odpowiedzią na prośbę ministra 
Jaroslava Nad’a w związku z wycofaniem z eks-
ploatacji słowackich samolotów MiG-29. Słowa-
cja ma przyjąć do służby samoloty F-16 dopiero 
w 2024 roku. EK/PZ

ŻOŁNIERZE 
Z 5 MAZOWIEC-
KIEJ BRYGADY 
OBRONY TERYTO-
RIALNEJ WZIĘLI 
UDZIAŁ W MARSZO-
BIEGU NORWEGIAN 
FOOT MARCH 
W BEMOWIE  
PISKIM

D
W

O
T

Czeskie gripeny i polskie F-16 będą 
chronić przestrzeń powietrzną Słowacji.

To rekordowo szybko doko-
nane zakupy. Pod koniec 

sierpnia, po trzech miesią-
cach negocjacji, wicepremier 
Mariusz Błaszczak zatwier-
dził umowy wykonawcze z ko-
reańskim koncernem Hyundai 
Rotem na dostawę 180 czoł-
gów K2 Black Panther oraz 

z firmą Hanwha Defense na 
212 haubic K9A1 Thunder. Za 
180 czołgów Polska zapłaci 
3,37 mld dolarów,  a za 
212 armatohaubic 2,4 mld 
dolarów. Jeszcze w tym roku 
dziesięć czołgów i 24 armato-
haubice trafią do 16 Dywizji 
Zmechanizowanej. KW/PZ

180 czołgów K2  
i 212 haubic K9A1 
otrzyma Wojsko Polskie. 

Sprzętowy 
pakiet
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Święto Wojska Polskiego oraz 
obchody 102. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej odbyły się pod 

hasłem „Weekend z wojskiem”.

Przez trzy dni, od 13 do 15 sierpnia, 
w całej Polsce odbywały się pikni-

ki, wystawy i koncerty. Świętujących 
w Ossowie i Iławie odwiedził szef 
MON-u ,  wicepremier  Mar iusz  
Błaszczak. Mieszkańcy ponad 50 miast 
i miasteczek spotkali się z żołnierzami 
i zobaczyli nowoczesny sprzęt wojsko-
wy, m.in. czołgi Leopard, kołowe trans-
portery opancerzone Rosomak, samo-
bieżne moździerze Rak czy przeciwlot-
nicze zestawy Poprad. Chętni złożyli 
wnioski o powołanie do dobrowolnej za-
sadniczej służby wojskowej. Odbyły się 
także koncert i pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu orkiestr wojskowych oraz 
koncert piosenek wojskowych państw 
NATO. AD/MM/PZ

Okręt zasilił 13 Dywizjon Trałowców, 
który podlega 8 Flotylli Obrony Wy-

brzeża. Do zadań ORP „Albatros” nale-
żeć mają poszukiwanie, klasyfikacja, 
zwalczanie, a także stawianie min mor-
skich. W przyszłości będzie m.in. służył 
w stałych zespołach okrętów NATO. „Al-
batros” to jeden z trzech okrętów typu 
Kormoran II. Pierwszy, ORP „Kormoran”, 
wszedł do służby pod koniec 2017 roku. 
Okręt numer trzy, ORP „Mewa”, zo-
stał zwodowany w grudniu 2020 ro-
ku i obecnie przechodzi próby morskie. 

Gen. dyw. 
Piotr Błazeusz,

 zastępca szefa Szta-
bu Generalnego WP, 
został awansowany 

na stopień 
generała broni.

Podczas oficjalnych uroczystości z okazji 
Święta Wojska Polskiego oficerowie odebrali 

nominacje z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Do 
stopnia generała broni zostali awansowani 
gen. dyw. Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu 
Generalnego WP, oraz gen. dyw. prof. dr hab. 
n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowe-
go Instytutu Medycznego. Generałem dywizji 
został Zenon Brzuszko, dowódca Wielonarodo-
wej Dywizji Północny Wschód.

Pierwsze generalskie gwiazdki otrzymało  
ośmiu pułkowników. Wśród nich są czterej do-
wódcy brygad: płk Grzegorz Barabieda, dowód-

ca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, płk Piotr 
Fajkowski, stojący na czele 15 Giżyckiej Bryga-
dy Zmechanizowanej, płk Rafał Miernik, dowo-
dzący 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną, 
i płk Mariusz Pawluk, dowódca 25 Brygady Ka-
walerii Powietrznej. Do stopnia generała bryga-
dy awansowani zostali: płk pil. Paweł Bigos, do-
wódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, 
płk Hubert Glica, dyrektor Ośrodka Monitoro-
wania i Analiz Ministra Obrony Narodowej, 
płk dr Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, 
płk Bogdan Pidanty, dyrektor Departamentu Woj-
skowych Spraw Zagranicznych MON. PG/PZ

Awanse z gwiazdkami

MELDUNEK  10

BLISKO 
ŻOŁNIERZY

M
O

N

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, jesz-
cze tej jesieni „Albatros” i „Mewa” zo-
staną wyposażone w armaty OSU-35K. 
Jest to zdalnie sterowany przeciwlotni-
czy okrętowy system uzbrojenia, wypo-
sażony w 35-milimetrową automatycz-
ną armatę z własnym optoelektronicz-
nym systemem kierowania ogniem. 
Armata może wykryć, śledzić i zwalczać 
cele powietrzne, takie jak samoloty, 
śmigłowce, bezzałogowce czy pociski 
oraz lekko opancerzone cele nawodne. 
EK/PZ

DO SŁUŻBY 
NIEBAWEM 
WEJDZIE NO-
WY NISZCZY-
CIEL MINCZAS

NA ALBATROSA 
8
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ź r ó d ł o  w i e d z y  o  u z b r o j e n i u , 
t a k t y c e  p o l a  w a l k i  i  s z k o l e n i a c h

p o l s k a - z b r o j n a . p l

Wojsko 
Polskie

Polecam!

Wasza siła – Nasze bezpieczeństwo

Krzysztof Wilewski,  redaktor wydawniczy

ZAMÓW PRENUMERATĘ
TEL. +48 261 849 494



nr 9  /  WRZESIEŃ 2022  /  POLSKA ZBROJNA

13MSPO KIELCE 2022

Bez silnego, licznego 
i dobrze wyposażonego 

wojska nie ma  
silnej Polski.

M A R I U S Z  B Ł A S Z C Z A K ,
W I C E P R E Z E S  R A D Y  M I N I S T R Ó W , 
M I N I S T E R  O B R O N Y  N A R O D O W E J

INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ

T egoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się 
w szczególnych czasach. Ponure widmo wojny tuż za naszą granicą stało 
się ogromnym wyzwaniem. Bez żadnych powodów Rosja zburzyła powo-
jenny ład i zaatakowała niepodległą Ukrainę. To kardynalnie zmieniło za-

sady gry i sytuację geopolityczną w regionie i Europie. 
Wojna musiała też wpłynąć na kształt modernizacji naszego wojska. Od kilku lat 

konsekwentnie je unowocześniamy, ale teraz ten proces musi przyspieszyć. Naszym 
głównym priorytetem jest to, by nowoczesny sprzęt dla Wojska Polskiego dostarcza-
no szybko i w dużych ilościach. Chodzi o to, by ewentualnemu agresorowi nie opła-
cało się naruszać naszych granic, które są też granicą wschodniej flanki NATO.

Modernizacja oznacza zakupy, kontrakty, umowy, dostawy oraz wprowadza-
nie sprzętu do użytkowania w jednostkach wojskowych, co wymaga odpowied-
nich nakładów finansowych. Robimy wiele, by zagwarantować środki 
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w budżecie państwa na nasze bezpieczeństwo, 
bo jak mówił marszałek Józef Piłsudski: „Nie-
podległość jest dobrem nie tylko cennym, ale 
i bardzo kosztownym”. 

Polska od dawna wskazywała na ryzyko kon-
fliktu, który w imię mocarstwowej polityki Kreml 
był gotów wywołać. Historia jasno pokazała, że 
koegzystencja autorytarnie rządzonej Rosji ze 
światem demokratycznym jest skazana na poraż-
kę. Dlatego też podjęliśmy w rządzie trafne decy-
zje, by znacząco wzmacniać potencjał obronny 
Polski. Znalazły one umocowanie legislacyjne 
w ustawie o obronie ojczyzny. Członkostwo 
w NATO, największym i najbardziej skutecznym 
sojuszu obronnym w dziejach świata, to tylko je-
den z elementów naszej polityki obronnej. Naj-
ważniejsze jest budowanie narodowego potencja-
łu obronnego – nie tylko przez zwiększanie li-
czebności sił zbrojnych, lecz także przez ciągłą 
ich modernizację techniczną i zapewnienie nie-
zbędnego finansowania.

Dlatego zwiększamy wydatki na polską obron-
ność i otwieramy nowe drogi dopływu środków. 
Już teraz jesteśmy jednym z liderów wśród 
państw NATO pod względem nakładów PKB na 
wojsko. W przyszłym roku ten odsetek osiągnie 
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JUŻ TERAZ JESTEŚMY JEDNYM  
Z LIDERÓW WŚRÓD PAŃSTW NATO 
POD WZGLĘDEM NAKŁADÓW PKB 
NA WOJSKO. W PRZYSZŁYM ROKU 
TEN ODSETEK OSIĄGNIE JUŻ  
3% I BĘDZIE WZRASTAŁ

już 3% i będzie wzrastał. Dzięki ustawie o obro-
nie ojczyzny uzyskaliśmy dodatkowe środki na 
modernizację z Funduszu Wsparcia Sił Zbroj-
nych. Wszyscy wiemy, że modernizacja wojska 
jest kosztowna, ale to inwestycja w nasze bezpie-
czeństwo i przyszłość. 

Dla sprawnej modernizacji Wojska Polskiego 
potrzebowaliśmy efektywnego podmiotu – prze-
prowadzającego proces pozyskiwania sprzętu 
i uzbrojenia. Dlatego powołałem Agencję Uzbro-
jenia, w której zostały scalone rozproszone do tej 
pory zadania. Dzięki temu nie tylko przyspieszy-
liśmy procedury zakupów, lecz także poprawili-
śmy ich efektywność.

SPRAWDZONE W BOJU
Wojna w Ukrainie dała dodatkowy impuls do 

przyspieszenia modernizacji naszych sił zbroj-
nych, ale również dostarczyła bezcennych analiz, 
jakiego sprzętu potrzebujemy i co jest skuteczne 
na realnym polu walki. Dlatego kupujemy  
m.in. sprawdzone w boju armatohaubice Krab 
czy przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe 
Piorun oraz rozwijamy zdolności w obszarze bez-
załogowców (Bayraktar, FlyEye, Gladius, War-
mate). Przyspieszamy też bardzo ważny program 

ZWIĘKSZAMY WY-
DATKI NA POLSKĄ 
OBRONNOŚĆ 
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Moim obowiązkiem 
jest zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo, 
a polskim żołnierzom 
odpowiednie wyposa-
żenie. Stąd taka 
skala zamówień dla 
wojska.

polskiej obrony powietrznej, tzw. małą Narew. 
Jeszcze w tym roku ma nastąpić dostawa dwóch 
jednostek ogniowych do tego systemu (obrona 
przeciwlotnicza krótkiego zasięgu). Ponadto cze-
kamy na dostawę śmigłowców dla lotnictwa 
wojsk lądowych, a w marynarce wojennej, oprócz 
kluczowych postępów w programie budowy fre-
gat „Miecznik”, trwają dostawy kolejnych nisz-
czycieli min typu Kormoran II. Zakontraktowali-
śmy również trzy następne. 

Wzmacniamy Wojsko Polskie w każdej dziedzi-
nie. Zamówiliśmy nowoczesne niszczyciele czoł-
gów na podwoziu kołowym, kolejny sprzęt inżynie-
ryjny mający zwiększyć mobilność naszego woj-
ska, a także nowoczesne zdalnie sterowane systemy 
wieżowe, które w pierwszej kolejności trafią na na-
sze kołowe transportery opancerzone Rosomak 
i znacznie podniosą ich zdolności rażenia celów 
przeciwnika. Oprócz ostatnich kontraktów na 
uzbrojenie wcześniej zamówiliśmy dla Polski rów-
nież najnowocześniejsze samoloty wojskowe na 
świecie – amerykańskie myśliwce piątej generacji 
F-35 – oraz systemy Patriot, tworzące kolejną war-
stwę systemu obrony powietrznej kraju. Ponadto 
realizowaliśmy wiele programów artyleryjskich 
i przeciwpancernych. Jak ważnych – pokazała woj-
na w Ukrainie. Jesteśmy silniejsi i konsekwentnie 
pracujemy nad tym, by osiągać następne poziomy 
naszych zdolności wojskowych i sukcesywnie za-
stępować sprzęt posowiecki.

BEZPRECEDENSOWE WYDATKI
Najważniejszym wzmocnieniem ostatnich 

miesięcy dla Polski i wojska były kontrakty z na-
szym największym sojusznikiem, Stanami Zjed-
noczonymi, oraz z Koreą Południową. Od USA 
kupujemy najnowocześniejsze czołgi na świecie 
– 250 abramsów w najnowszej wersji. Kolejnych 
166 pozyskamy jako wypełnienie potrzeb po do-
nacjach dla Ukrainy. Jesteśmy też zainteresowa-
ni dokupieniem nowoczesnej artylerii – syste-
mów HIMARS (pierwszą partię zamówiliśmy 
w USA trzy lata temu). W nieodległym czasie 
zakontraktujemy również ze Stanów Zjednoczo-
nych kolejne systemy Patriot (pierwsze dotrą do 
Polski już w tym roku) wraz z pociskami rakieto-
wymi i radarami, co pozwoli nam na domknięcie 

budowy polskiego zintegrowanego systemu na-
ziemnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakie-
towej. Na bardzo preferencyjnych warunkach po-
zyskaliśmy też 300 wielozadaniowych pojazdów 
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) oraz 
pięć samolotów C-130H Hercules. Z Koreą pod-
pisaliśmy umowy ramowe na zakup tysiąca czoł-
gów K2, ponad 600 haubic K9 oraz 48 samolo-
tów FA-50. Warto podkreślić, że te kontrakty bę-
dą realizowane przy dużym udziale polskiego 
przemysłu zbrojeniowego. 

To znaczące liczby, wręcz bezprecedensowe, 
ale jako państwo, które jest liderem na wschodniej 
flance NATO, musimy dysponować znaczącą siłą 
ognia. Musimy odstraszać, a w razie potrzeby 
również skutecznie odeprzeć agresora. Budujemy 
największą siłę lądową w Europie. Wojsko Pol-
skie ma być jedną z najskuteczniejszych formacji 
w Sojuszu Północnoatlantyckim. Stąd moje wysił-
ki, byśmy mieli 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. 
w jednostkach operacyjnych i 50 tys. w wojskach 
obrony terytorialnej, oraz kolejne tysiące w wy-
szkolonej i dobrze wyposażonej rezerwie. Żołnie-
rze natomiast muszą mieć do dyspozycji nowo-
czesny i sprawdzony sprzęt.

Nie zapominajmy również o tym, że obron-
ność państwa została wzmocniona budowanymi 
wojskami obrony cyberprzestrzeni. Przechodzą 
one kolejne etapy formowania. To wojska nowe-
go typu, których teraz bardzo potrzebujemy, bo 
wróg prowadzi swoje działania w domenie cyber 
24 godziny na dobę. 

Od ostatnich targów w Kielcach mija rok. To 
był rok niezwykle intensywny i wymagający. Za-
biegam o maksymalnie szybkie i efektywne 
wzmocnienie zdolności operacyjnych i bojowych 
Wojska Polskiego. Dlatego tak ważnym kryterium 
w naszych zamówieniach modernizacyjnych jest 
czas oraz dostępność. Nie za pięć czy dziesięć lat, 
ale na teraz. Moim obowiązkiem jest zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo, a polskim żołnierzom od-
powiednie wyposażenie. Stąd taka skala zamó-
wień dla wojska. Wcześniej niespotykana, ale dziś 
niezwykle potrzebna i uzasadniona. I każdy, ko-
mu zależy na bezpieczeństwie i rozwoju naszego 
kraju, przyzna, że bez silnego, licznego i dobrze 
wyposażonego wojska nie ma silnej Polski.
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K R Z Y S Z T O F  W I L E W S K I

Skala podpisanych w ciągu 
ostatnich miesięcy przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
kontraktów zbrojeniowych jest 
imponująca: setki czołgów i dział, dziesiątki 

śmigłowców i samolotów oraz systemów 
przeciwlotniczych. Tak znaczących pod względem ilości 

sprzętu i wartości zamówień nasza armia 
po 1989 roku jeszcze nie składała. 

BUDOWANIE

Kontrakt na 
abramsy M1A2 
SEPv3 przekracza 
swoją wartością 
500 mln zł. 
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Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego w Kielcach, który jest trze-
cią co do wielkości i znaczenia impre-
zą wystawienniczą branży obronnej 

w Europie, to doskonały punkt odniesienia dla za-
kupów obronnych dokonywanych przez Siły Zbroj-
ne RP. Od wielu lat tradycją jest bowiem, że to wła-
śnie tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej podpisu-
je ważne kontrakty, nakreśla przyszłe plany 
zakupowe i modernizacyjne, a wojsko prezentuje 
już pozyskany sprzęt albo rozwiązania, które za ja-
kiś czas mają szansę wejść do służby. 

Nie inaczej było rok temu. Podczas MSPO 2021 
Inspektorat Uzbrojenia MON, odpowiedzialny wów-
czas za pozyskiwanie dla polskiej armii nowocze-
snego uzbrojenia i sprzętu (od 1 stycznia 2022 zastą-
piła go w tej roli Agencja Uzbrojenia), podpisał z fir-
mami zbrojeniowymi cztery duże umowy 
wykonawcze o wartości ponad 1,3 mld zł: na syste-
my symulacji pola walki za 570 mln zł, kołowe 
transportery opancerzone Rosomak w wersji wozu 
rozpoznania skażeń za 524 mln zł, interrogatory sys-
temu „swój–obcy” za 162 mln zł oraz laboratorium 
stacji radiolokacyjnej NUR-15M za 64 mln zł. 

Choć te kontrakty robiły spore wrażenie, to uwagę 
wszystkich gości przyciągnęła inna umowa, której 
potencjalna wartość może się kształtować na pozio-
mie kilkudziesięciu miliardów złotych. Pierwszego 
dnia targów minister Mariusz Błaszczak w obecno-
ści prezydenta Andrzeja Dudy podpisał ramowy 
kontrakt, na mocy którego do końca 2026 roku kon-
sorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zobo-
wiązało się dostarczyć polskiej armii 23 baterie sys-
temów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu o kryp-
tonimie „Narew”. Przedstawiciele polskiej armii 
komentowali, że to jeden z najważniejszych i zara-
zem najdroższych programów modernizacyjnych 
polskiej armii. „To największy i najbardziej skompli-
kowany kontrakt w historii polskich sił zbrojnych”, 
mówił podczas MSPO 2021 Andrzej Duda.

WOJNA ZMIENIA WSZYSTKO
Już dziś wiadomo jednak, że to, co rok temu na-

zywaliśmy rekordowymi zakupami zbrojeniowymi, 
z perspektywy czasu było preludium do historyczne-
go – pod względem ilości i wartości – programu mo-
dernizacyjnego, jaki ze względu na sytuację geopo-
lityczną za naszą wschodnią granicą musiała w try-
bie ekstraordynaryjnym uruchomić Polska. 

Przyjęty na początku dekady „Plan modernizacji 
technicznej na lata 2021–2035” zakładał, że 

w związku ze znaczącym zwiększeniem liczebności 
polskiej armii oraz koniecznością wymiany postso-
wieckiej techniki wojskowej na nowoczesne rozwią-
zania spełniające wymogi współczesnego pola wal-
ki na zakup nowego sprzętu i uzbrojenia wojskowe-
go nasz kraj wyda około 500 mld zł. Wojna 
w Ukrainie sprawiła jednak, że to, co planowano na 
15 lat, trzeba zrobić dużo szybciej. Ze względu na 
nieprzewidywalność Rosji trzeba przyspieszyć pla-
ny MON-u dotyczące nie tylko zwiększenia liczeb-
ności armii, ale też przede wszystkim modernizacji 
technicznej SZRP, która musi objąć wymianę stare-
go uzbrojenia i zakup nowoczesnych rozwiązań dla 
wojska liczącego 300 tys. żołnierzy. 

W przypadku niektórych programów moderniza-
cyjnych oznacza to przyspieszenie nawet o dekadę. 
Dobrym przykładem są wojska pancerne i zmecha-
nizowane. Nasz kraj chciał wycofać ze służby czołgi 
T-72 i PT-91 Twardy na początku lat trzydziestych 
XXI wieku. Miał je zastąpić nowy czołg podstawo-
wy – Wilk. Wojna w Ukrainie i przekazanie naszym 
sąsiadom znaczącej liczby czołgów T-72 i PT-91 
Twardy sprawiły jednak, że nowe maszyny są nam 
potrzebne „na wczoraj”.

MON i podległe mu instytucje ostro wzięły się 
do przyspieszenia technicznej modernizacji Sił 
Zbrojnych RP. Od stycznia polska armia zakontrak-
towała na mocy umów wykonawczych sprzęt 
i uzbrojenie wojskowe za rekordową kwotę prawie 
80 mld zł, a na mocy umów ramowych, których 
końcowa wartość zostanie w najbliższym czasie 
wynegocjowana, za kwotę około 10 mld dolarów, 
czyli około 45 mld zł. Do tego dochodzą jeszcze 
dwa kontrakty międzynarodowe, na razie mające 
postać zapytań skierowanych do rządu amerykań-
skiego o sprzedaż wojskowego sprzętu – są one 
wstępnie wyceniane na kwotę około 100 mld zł. Co 
za te pieniądze kupiliśmy lub chcemy kupić?

MACHINA RUSZYŁA
Ponieważ po ataku Rosji na Ukrainę, z racji re-

alnego zagrożenia rosyjską agresją na Polskę, 
każdy z tych zakupów musi być rozpatrywany ja-
ko równie ważny dla Sił Zbrojnych RP, aby nie 
deprecjonować żadnego z nich, przyjęliśmy naj-
bardziej obiektywny wyznacznik ich prezentacji – 
datę podpisania umowy.

Pierwszym dużym, przekraczającym swoją 
wartością 500 mln zł, kontraktem z tego roku 
był ten dotyczący 250 czołgów M1A2 SEPv3 
Abrams. Za te maszyny wraz z 26 wozami zabez-
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27 lipca wicepremier 
Mariusz Błaszczak 
zatwierdził trzy kon-
trakty ramowe z ko-
reańskimi firmami na 
dostawę: czołgów K2 
(z Hyundai Rotem), 
155-milimetrowej  
armatohaubicy K9 
(z Hanwha Defense) 
oraz lekkich samolo-
tów bojowych FA-50 
(z Korea Aerospace 
Industries).
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pieczenia technicznego M88A2 Hercules i 17 mostami towa-
rzyszącymi M1074 JABS, części zamienne, amunicję oraz 
pakiet szkoleniowy zapłacimy 4,75 mld dolarów netto, czyli 
około 20 mld zł. Podpisany 5 kwietnia 2022 roku przez mi-
nistra Mariusza Błaszczaka kontrakt ma formę międzyrządo-
wej umowy i zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczą-
cymi eksportu uzbrojenia będzie realizowany w ramach pro-
gramu Foreign Military Sales (FMS), który zakłada m.in., że 
to amerykański rząd, a nie producent danego sprzętu, gwa-
rantuje jego prawidłowe wykonanie. 

Kilka dni później resort obrony zdecydował, że w związku 
z sytuacją za naszą wschodnią granicą chce jak najszybciej 
mieć w linii nowoczesne systemy przeciwlotnicze krótkiego 
zasięgu. Podpisał zatem kontrakt, który wiązał się z rekordo-
wą umową z 2021 roku dotyczącą systemu Narew. Obok ne-
gocjacji umów wykonawczych zdecydowano o zamówieniu 
w konsorcjum PGZ-Narew dwóch baterii (z 23 z kontraktu 
podpisanego w 2021 roku) w innej konfiguracji – z radarami 
Soła (nie Bystra, jak przewiduje pierwotna umowa) i z mody-
fikowanymi, a nie stworzonymi od podstaw systemami dowo-
dzenia i kierowania ogniem. Powód takiej decyzji był oczywi-
sty – znaczące przyspieszenie dostaw uzbrojenia. Pierwsza ba-
teria zostanie przekazana SZRP już jesienią tego roku, a druga 
na przełomie 2022 i 2023 roku. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że wartość kontraktu to 1,65 mld zł. 

REWOLUCJA NIE TYLKO NA NIEBIE
Choć od kilku lat polska armia stara się nie odstawać w dzie-

dzinie nowoczesnych technologii od czołowych sił zbrojnych 
na świecie, to jeśli chodzi o systemy bezzałogowe, mamy jesz-
cze sporo do zrobienia. Dopiero w ubiegłym roku SZRP kupi-
ły pierwsze zestawy uderzeniowych dronów. Zdecydowano się 
na tureckie bayraktary, które zresztą swoją skuteczność udo-
wadniają podczas wojny ukraińsko-rosyjskiej. Niemniej jednak 
być może nasza armia w kwestii budowania potencjału w tej 

System Gladius

ZE WZGLĘDU NA NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ 
ROSJI TRZEBA PRZYSPIESZYĆ PLANY DOTY-
CZĄCE NIE TYLKO ZWIĘKSZENIA LICZEBNO-
ŚCI ARMII, ALE TEŻ PRZEDE WSZYSTKIM MO-
DERNIZACJI TECHNICZNEJ SZRP

dziedzinie będzie wkrótce przykładem dla innych. 6 maja pod-
pisana została bowiem warta 2 mld zł umowa między Agencją 
Uzbrojenia a firmą WB Electronics na dostawę czterech bate-
ryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-
-uderzeniowych Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i lo-
gistycznym. W skład jednego modułu wejdą wyrzutnie dro-
nów, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz 
zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych 
BSP-U o zasięgu około 100 km. Gladius ma działać w ten spo-
sób, że drony rozpoznawcze FT5 znajdują i wskazują cel, któ-
ry następnie za pomocą systemu kierowania ogniem Topaz zo-
staje zniszczony przez amunicję krążącą. 

Zamówienie systemu Gladius żywo zainteresowało rodzi-
mych ekspertów zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem państwa i obronnością, jednak zapowiedzi dwóch ko-
lejnych umów o wiele bardziej zelektryzowały opinię publicz-
ną. Pod koniec maja minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak poinformował, że nasz kraj zgodnie z procedurą 
FMS wysłał do rządu amerykańskiego zapytanie ofertowe 
w sprawie zakupu sześciu kolejnych baterii zestawów rakieto-
wych obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot. Co waż-
ne, w ramach drugiej fazy programu „Wisła”, bo tymże 
w istocie będzie ten zakup, nasza armia chce pozyskać naj-
nowsze amerykańskie stacje radiolokacyjne kierowania 
ogniem GhostEye. Eksperci szacują, że wartość kontraktu mo-
że kształtować się na poziomie od 40 do nawet 70 mld zł 
(w zależności od liczby pocisków, które zamówimy, oraz tego, 
czy umowa obejmie też dodatkowe polskie radary).

O ile samo zamówienie kolejnych baterii systemu Patriot 
należy zaliczyć do spodziewanych i wyczekiwanych, o tyle 
już jego skala wzbudziła powszechne zdumienie. 26 maja 
MON poinformowało bowiem, że skierowało do amerykań-
skiego rządu zapytanie dotyczące drugiej fazy programu 
„Homar”, która przewiduje pozyskanie aż 27 dywizjonowych 
modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni 
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rakietowych HIMARS. Koszt tego 
sprzętu wraz z niezbędną amunicją i za-
pleczem może wynieść około 50 mld zł. 

GORĄCY CZAS
Letnie miesiące zazwyczaj nie sprzy-

jają intensywnym negocjacjom w kwe-
stii uzbrojenia. W tym roku było zdecy-
dowanie inaczej, ponieważ w tym czasie 
podpisano wielomiliardowe kontrakty. 
Pierwszy (z połowy czerwca), o warto-
ści 1,5 mld zł, dotyczy sprzętu, o któ-
rym rzadko mówi się na co dzień. Otóż 
francuski koncern CNIM Systèmes In-
dustriels dostarczy polskiej armii 12 kompletów parków pon-
tonowych PFM (Pont Flottant Motorisé), z których każdy 
umożliwia budowę 100-metrowego mostu lub dwóch promów 
o nośności co najmniej na poziomie MLC 70 (64 t) dla pojaz-
dów gąsienicowych oraz MLC 96 (88 t) dla pojazdów koło-
wych. Mają zastąpić użytkowane w polskim wojsku postso-
wieckie mosty PP-64 Wstęga. 

 W czerwcu podpisano kolejny kontrakt – na dostawę poci-
sków przeciwlotniczych Piorun, o których ostatnio jest głośno 
w związku z wojną w Ukrainie. Na mocy tej umowy Skarb Pań-
stwa zobowiązał się zapłacić firmie Mesko 3,5 mld zł za 3,5 tys. 
rakiet oraz za 600 zestawów startowych. Inny kontrakt – na do-
stawę sprzętu mającego wzmocnić potencjał marynarki wojen-
nej – dotyczy trzech niszczycieli min typu Kormoran II. Za bu-
dowę okrętów konsorcjum Remontowa Shipbuilding PGZ 
(Stocznia Wojenna oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Cen-
trum Techniki Morskiej) otrzyma 2,5 mld zł. Okręty mają zo-
stać dostarczone marynarce wojennej w latach 2026–2027 i, jak 
ujawnił szef MON-u Mariusz Błaszczak, wejdą one w skład 12 
Dywizjonu Trałowców.

Lipiec z kolei rozpoczął się od kontraktu na statki powietrzne 
dla wojsk lądowych. Agencja Uzbrojenia zawarła z Wytwórnią 
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” wartą 8 mld 
250 mln zł umowę na dostawę 32 śmigłowców wielozadanio-
wych AW149. Oprócz wiropłatów, które trafią do polskiej armii, 
SZRP zamówiły pakiety logistyczny (zapas części zamiennych 
i eksploatacyjnych, sprzęt do obsługi naziemnej śmigłowców) 
i szkoleniowy (obejmujący szkolenie pilotów i personelu tech-
nicznego oraz dostawę symulatorów i pomocy dydaktycznych). 

Wartość kolejnej umowy wykonawczej była nieco mniejsza, 
bo opiewała na 1,7 mld zł. Skarb Państwa zobowiązał się zapła-
cić tyle konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola, za 
dostarczenie polskiej armii do końca 2027 roku 70 wież bezza-
łogowych ZSSW-30 oraz zintegrowanie ich z kołowymi trans-
porterami opancerzonymi Rosomak. Co istotne, choć kontrakt 
przewiduje, że pierwsze pojazdy uzbrojone w te wieże trafią do 
armii w 2024 roku, konsorcjum zobowiązało się, że nastąpi to 
już w przyszłym roku. 

8 lipca natomiast podpisano umowę na dostawę 236 mobil-
nych modułów stanowisk dowodzenia. Za urządzenia będące 
polowymi sztabami Skarb Państwa zobowiązał się zapłacić 

konsorcjum Zametu-Głowno i Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego z Krakowa 
708 mln zł. 

Przedstawiciele MON-u wielokrotnie 
podkreślali, że resort obrony intensywnie 
pracuje nad kontraktami, które jeszcze 
bardziej przyspieszą modernizację Sił 
Zbrojnych RP. Kiedy zatem pod koniec 
maja tego roku z wizytą w Republice 
Korei przebywał szef resortu obrony, 
branżowi specjaliści wskazywali, że to 
właśnie z tego kraju możemy planować 
pozyskanie kluczowych dla wojsk lądo-
wych i sił powietrznych systemów uzbro-

jenia. Nie mylili się. 27 lipca wicepremier Mariusz Błaszczak 
zatwierdził trzy kontrakty ramowe na dostawę: czołgów K2 
(z Hyundai Rotem), 155-milimetrowej armatohaubicy K9 
(z Hanwha Defense) oraz lekkich samolotów bojowych FA-50 
(z Korea Aerospace Industries). 

Nawet na laikach liczba zamówionego uzbrojenia musi ro-
bić wrażenie. Czołgów K2 zamierzamy kupić tysiąc: 180 
sztuk w wersji K2 (czyli obecnie produkowanej), a 820 
w wytwarzanej w Polsce wersji K2PL. K9 chcemy pozyskać 
w nie mniej imponującej liczbie. K9 chcemy pozyskać w nie 
mniej imponującej liczbie – 672 sztuk, z czego większość, 
w spolonizowanej wersji K9PL, ma być produkowana w Pol-
sce, na licencji, przez nasz przemysł. Jeśli chodzi o FA-50, 
chcemy pozyskać 48 maszyn, czyli tyle samo, ile kupiliśmy 
od Amerykanów wielozadaniowych samolotów F-16, więc 
nie możemy mówić, że jest to przełomowa umowa. Jednak 
o jej wyjątkowości decyduje to, że – podobnie jak te dotyczą-
ce czołgów i armatohaubic – zakłada dostosowywanie obec-
nie produkowanej konstrukcji do naszych potrzeb i wymagań. 
Pod koniec sierpnia resort obrony pokazał, jak bardzo zależy 
mu na czasie w kwestii koreańskiego uzbrojenia. 26 sierpnia 
Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy wykonawcze na ten 
sprzęt. Za 180 czołgów (bez wozów towarzyszących, ale 
z amunicją) zapłacimy 3,77 mld dol. czyli ok. 17 mld zł, za 
212 armatohaubic K9A1 (pierwsze informacje mówiły jedy-
nie o 48 sztukach) – 2,44 mld dol., czyli ok. 11 mld zł (bez 
wozów dowodzenia i amunicyjnych, ale z pociskami).

W ELITARNYM GRONIE
Pytany o planowane i już zrealizowane zakupy nowego 

sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP wicepremier Mariusz 
Błaszczak odpowiedział, że plan resortu jest jasny – chcemy 
mieć, w ramach NATO, najsilniejsze wojska lądowe w Euro-
pie. Malkontenci mogą się zżymać, że daleko nam do bogate-
go Zachodu. Niemniej jednak ilość sprzętu, który ma trafić do 
Polski w najbliższych latach – podsumujmy: 1366 czołgów, 
prawie 700 armatohaubic K9, 500 wyrzutni HIMARS, uzupeł-
nionych nowoczesnymi śmigłowcami AW149 i niezbędnym 
parasolem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym – sprawi, że 
nasze wojska lądowe znajdą się w gronie najsilniejszych armii 
NATO. Rosja nie będzie mogła tego zlekceważyć. 

OD STYCZNIA 2022 
ROKU POLSKA ARMIA 
ZAKONTRAKTOWAŁA, 
W POSTACI UMÓW 
WYKONAWCZYCH, 
SPRZĘT I UZBROJE-
NIE WOJSKOWE ZA 
REKORDOWĄ KWOTĘ 
PRAWIE 80 MLD ZŁ
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M inisterstwo Obrony Narodowej 
jest zainteresowane uzbrojeniem 
oferowanym przez Republikę 
Korei i uruchomieniem jego pro-

dukcji w Polsce, co będzie wymagać koopera-
cji przemysłów obronnych obu państw. Jakie 
są dotychczasowe doświadczenia Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej ze współpracy z azjatyc-
kim partnerem?

Współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej z fir-
mami z Republiki Korei trwa od wielu lat. Wzor-
cowym jej przykładem jest wykorzystanie w kon-
strukcji polskiej armatohaubicy Krab podwozia 
koreańskiej K9. Dzięki naszym inżynierom zosta-
ło ono dostosowane do wymagań polskich sił 

Rozmowa 
z S e b a s t i a n e m 
C h w a ł k i e m , 
prezesem Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej
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DECYZJA O ZWIĘKSZE-
NIU POLSKICH SIŁ 
ZBROJNYCH DO 
300 TYS. ŻOŁNIERZY 
OZNACZA, ŻE BĘDZIE 
POTRZEBA WIĘCEJ NIŻ 
DOTYCHCZAS NIEMAL 
KAŻDEGO TYPU 
UZBROJENIA I SPRZĘ-
TU WOJSKOWEGO, 
AMUNICJI, UMUNDU-
ROWANIA I INNEGO 
WYPOSAŻENIA

skę jako przyczółek, pewnego rodzaju hub, dzię-
ki któremu będzie mogła wejść ze swoją ofertą 
szerzej na rynki europejskie. Rozwojowi współ-
pracy sprzyja to, że oba państwa podobnie oce-
niają rzeczywistość geopolityczną i mają tych sa-
mych sojuszników.

Przy okazji zawarcia przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej umów z południowokoreańskimi 
firmami pojawiła się zapowiedź budowy no-
wych zakładów, które będą produkować czołgi 
K2 i armatohaubice K9. Czy wiadomo, gdzie 
one powstaną? 

Sytuacja geopolityczna sprawia, że przy wy-
borze lokalizacji musimy uwzględniać nie tylko 
czynniki biznesowe. Gwałtownie zmienił się 
charakter wschodniej granicy Polski. Bufor, któ-
ry stanowiły Białoruś i Ukraina, oddzielający 
nas od Rosji, skurczył się, a właściwie przestał 
istnieć. Teraz Lubelszczyzna i Podkarpacie, 
gdzie ma siedzibę znacząca część zakładów Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej, znajdują się w są-
siedztwie terenów objętych działaniami wojen-
nymi. Dlatego musimy budować potencjał P
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zbrojnych. Widać zatem, że południowokoreański 
przemysł zbrojeniowy ma nowatorskie rozwiąza-
nia, jest otwarty na współpracę z partnerami ze-
wnętrznymi i gotowy na transfer najnowszych 
technologii. W obecnej sytuacji geopolitycznej 
ważne są duże zdolności produkcyjne tamtejszej 
zbrojeniówki, które umożliwiają realizację szyb-
kich dostaw zakontraktowanego uzbrojenia. Te 
czynniki sprawiły, że wspólnie z resortem obrony 
uznaliśmy ten kierunek współpracy za perspekty-
wiczny i konieczny. 

Republika Korei stanowi dla nas przykład, jak 
budować silny i nowoczesny przemysł zbrojenio-
wy, wykorzystując współpracę z partnerami za-
granicznymi. Z drugiej strony postrzega ona Pol-
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przemysłowo-obronny w innych częściach kraju. Jako że 
nasze zakłady istnieją w całej Polsce, w tym na Śląsku 
i w Wielkopolsce, a niebawem w składzie naszej grupy 
znajdzie się spółka H. Cegielski – Poznań, podejmowanie 
decyzji w tej kwestii będzie ułatwione. 

Zostaną rozbudowane istniejące już zakłady czy powsta-
ną zupełnie nowe?

Dobrze byłoby wykorzystać dotychczasowy potencjał, bo 
tworzenie zakładu od zera wymaga czasu, co ma ogromne 
znaczenie – linie produkcyjne nowych czołgów i armatohau-
bic muszą być gotowe już w 2025 roku, by w następnym mo-
gły się rozpocząć regularne dostawy uzbrojenia. Dlatego de-
cyzje o lokalizacji przyszłej produkcji zostaną podjęte szyb-
ko, po trwających już analizach, w tym m.in. zdolności 
istniejących firm i lokalnych rynków pracy. Jedno mogę po-
wiedzieć już teraz: jeśli powstaną nowe zakłady zbrojenio-
we, to na pewno na zachód od Wisły.

Jedyny producent czołgów w Polsce to Zakłady Mecha-
niczne „Bumar-Łabędy” w Gliwicach, które są krytyko-
wane za modernizację leopardów. Dlaczego będzie ona 
trwała dłużej, niż planowano?

Jedną z przyczyn problemów z modernizacją czołgów 
Leopard 2A4 jest odmienne rozumienie po obu stronach 
Odry, jak ona powinna wyglądać. Z naszej perspektywy nie 
wystarczy montaż pakietów modernizacyjnych dostarczo-
nych przez Rheinmetall. Uważamy, że wcześniej czołgi, ma-
jące kilkadziesiąt lat, powinny przejść generalny remont, 
i tego samego oczekuje od nas wojsko. Tymczasem nasi nie-
mieccy partnerzy nie byli w stanie zapewnić dostaw – w od-
powiednich ilościach i wymaganych terminach – części za-
miennych, których są jedynymi producentami. Składaliśmy 
konkretne oferty produkcji niektórych z niezbędnych podze-
społów w Polsce, ale rozmowy spełzły na niczym. A brak 
nawet małych elementów często wydłużał modernizację po-
szczególnych egzemplarzy czołgów o wiele miesięcy. Obec-
nie zwiększa się liczba stanowisk, gdzie unowocześniane są 
czołgi, i jeśli nie pojawią się nowe problemy z częściami, to 
będziemy w stanie przekazywać wojskom lądowym co naj-
mniej sześć wozów Leopard 2PL kwartalnie.

Czy w Gliwicach będą też produkowane koreańskie 
czołgi?

Należy wykorzystać tamtejszy potencjał. Trwa już mo-
dernizacja zakładu, ale musimy odpowiedzieć sobie na py-
tanie, co i gdzie będziemy wytwarzać w ramach Grupy Ka-
pitałowej PGZ. I nie dotyczy to tylko sprzętu koreańskiego, 
bo już w tym roku rozpocznie się produkcja czterokoło-
wych pojazdów opancerzonych, a w przyszłym bojowych 
wozów piechoty Borsuk. Nowymi wyrobami będą niszczy-
ciel czołgów i system minowania narzutowego Baobab. 
Jednocześnie musimy przygotować się na zwiększenie do-
staw już produkowanego sprzętu, takiego jak kraby i raki. 
Sygnały z MON-u wskazują, że zostanie też wznowiony 

program modernizacji znajdujących się w wyposażeniu 
wojska wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych do 
nowszego standardu. 

Producentem większości tego uzbrojenia jest lub będzie 
Huta Stalowa Wola.

I z tym jest związana już trwająca jej rozbudowa. Koszt 
planowanych inwestycji w Stalowej Woli szacowany jest na 
około 300 mln zł. 

Wspomniał Pan o krabie. Jaka przyszłość czeka polską 
armatohaubicę w obliczu planów zakupu K9?

Krab będzie produkowany równolegle z K9, co pozwoli 
wytwarzać w Polsce ponad 60 dział samobieżnych rocznie. 
Produkcja armatohaubic w co najmniej dwóch lokalizacjach 
równocześnie, w Polsce oraz w Korei, umożliwi szybsze 
i większe ich dostawy do Wojska Polskiego. Poza tym kraby 
są produkowane na zamówienie Ukrainy, a zainteresowanych 
jest nimi jeszcze kilka innych krajów. Koreański partner 
z kolei wyraża gotowość współpracy przy opracowaniu no-
wego działa samobieżnego z wykorzystaniem doświadczeń 
z użycia polskiego systemu podczas wojny w Ukrainie.

A co dalej z armatohaubicą Kryl na podwoziu kołowym?
Na bazie doświadczeń ukraińskich można byłoby zmody-

fikować ten projekt m.in. przez zastosowanie ośmiokołowego 
podwozia i wyposażenie kryla w system automatycznego ła-
dowania. Decyzja w sprawie rozpoczęcia takich prac należy 
jednak bezpośrednio do wojska.

Jakie mogą być inne dziedziny współpracy polsko- 
-koreańskiej? Może systemy artylerii rakietowej czy też 
przeciwlotnicze?

Jesteśmy otwarci na taką kooperację i trwają rozmowy 
między spółkami, ale wszystko zależy od tego, jakie systemy 
uzbrojenia wybierze MON. Z naszego punktu widzenia inte-
resujące są koreańskie napędy wodorowe. Od jakiegoś czasu 
rozmawiamy z Koreańczykami o pojazdach autonomicz-
nych, ponieważ przyszłość na polu walki będzie należała do 
naziemnych systemów bezzałogowych lub opcjonalnie, zało-
gowych, a nasi azjatyccy partnerzy mają już pewne doświad-
czenia w tej dziedzinie.

Współpraca z Koreańczykami układa się dobrze. Jak to 
wygląda w odniesieniu do Finów? W 2023 roku przypad-
nie 20. rocznica podpisania umowy z Patrią, której owo-
cem jest kołowy transporter opancerzony Rosomak. Czy 
zostanie ona przedłużona?

Zapisy umowy licencyjnej miały wpływ na mocne ogra-
niczenie możliwości eksportu i modyfikacji produkowa-
nych w Polsce transporterów. My chcemy pracować na wła-
sny rachunek i mieć możliwość oferowania transportera na 
różnych rynkach, zwłaszcza że jesteśmy największym pro-
ducentem i użytkownikiem KTO na licencji Patrii. Rozu-
miemy, że ta firma może obawiać się konkurencji, ale 
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nie zamierzamy być ciągle klientem. 
Dotychczasowa umowa licencyjna 
kończy się w przyszłym roku i to od 
Finów zależy, czy współpraca, ale już 
na zasadach partnerskich, będzie kon-
tynuowana. Jeśli nie, mamy inne opcje 
– polonizacja gotowego pojazdu od 
nowego, bardziej otwartego na nasze 
oczekiwania partnera zagranicznego, 
lub samodzielne jego opracowanie, na 
co potrzeba około czterech, pięciu lat. 

Nowym producentem pojazdów pan-
cernych w PGZ-ecie staje się Auto-
san. Jakie będą inne zastosowania je-
go czterokołowej platformy oprócz 
niszczyciela czołgów?

Już w tym roku pojazdy z Sanoka 
będą wykorzystane na potrzeby bezza-
łogowych systemów poszukiwawczo-
-uderzeniowych Gladius, m.in. jako 
platformy startowe dla dronów. Zainte-
resowani nimi, jako wozami dowodze-
nia i rozpoznawczymi, są też artylerzy-
ści. Możliwe jest też użycie sanockiego 
pojazdu w przeciwlotniczych zesta-
wach rakietowych Poprad. Jego modu-
łowa konstrukcja umożliwia opracowa-
nie większych, sześciokołowych lub 
ośmiokołowych podwozi, a umowa 
z Tatrą daje nam swobodę w modyfika-
cji zabudowy, co ułatwi tworzenie wer-
sji specjalistycznych. Dlatego liczymy, 
że zamówienia na pojazdy z Sanoka 
mogą sięgnąć łącznie kilkuset sztuk.

Autosan, który w ostatnich latach 
miał nie najlepszą prasę, wychodzi 
na prostą?

Tak, ale jeszcze wiele przed nami, 
bo trzeba popracować nad polepszeniem atmosfery wokół 
firmy, która ma nie tylko wielkie tradycje, ale też perspekty-
wy na przyszłość w postaci produkcji na rynek cywilny. 
W tym roku autobusy z Sanoka trafiły m.in. do warszaw-
skiej komunikacji miejskiej. Ważne, by załoga spółki uwie-
rzyła w to, że ma szansę na uzyskanie nowych perspektyw 
i możliwość rozwoju. 

Głównym obszarem działania PGZ-etu jest jednak pro-
dukcja na rzecz wojska. Pod tym względem przyszłościo-
wy program to system obrony powietrznej krótkiego za-
sięgu Narew. Nie podpisaliście jednak jeszcze z MBDA 
umów wykonawczych, które umożliwią produkcję licen-
cyjną przewidzianych dla niego pocisków rakietowych. 
Kiedy to nastąpi?

Niezbędne są jeszcze dwie kwestie. 
Dokończenie rozmów finalizujących 
uzgodnienia przekazania kompetencji 
pomiędzy firmami oraz uzgodnienia 
międzyrządowe. Wydaje mi się, że 
umowy wykonawcze dla Narwi zostaną 
podpisane przed końcem tego roku, 
a może nawet wcześniej.

Jeśli chodzi o program „Wisła”, to 
firmy należące do PGZ-etu zostały 
już w niego zaangażowane. Jakie są 
dotychczasowe efekty offsetu związa-
nego z kontraktem na patrioty?

Pierwsze z nich można było zoba-
czyć już podczas ubiegłorocznego Mię-
dzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego w Kielcach, gdzie prezento-
waliśmy m.in. wyprodukowaną w Pol-
sce wyrzutnię. Dzięki technologiom 
uzyskanym w ramach offsetu powstanie 
laboratorium Hardware In-The-Loop do 
testowania pocisków rakietowych 
w środowisku cyfrowym. Jesteśmy za-
tem zadowoleni z offsetu towarzyszące-
go pierwszej fazie „Wisły”. Liczymy, że 
dzięki technologiom uzyskanym przy 
okazji drugiej fazy znacząco powięk-
szymy swoje kompetencje.

Czy Wojskowe Zakłady Lotnicze 
w Bydgoszczy będą serwisowały ku-
pione w Korei samoloty FA-50?

Jest oczywiste, że ze względu na od-
powiednią infrastrukturę, włącznie 
z lotniskiem i wyszkoloną załogą, cen-
trum serwisowania tych samolotów 
mogłoby powstać w tych zakładach. 
Nie byłoby problemu z mocami przero-
bowymi, bo samoloty produkcji so-

wieckiej, takie jak Su-22 i MiG-29, będą sukcesywnie wyco-
fywane z sił powietrznych i nie będzie już potrzeby zajmo-
wania się nimi. O ostatecznej decyzji będziemy informować, 
gdy zostaną zawarte odpowiednie umowy wykonawcze.

Jak już jesteśmy przy lotnictwie, to gdzie będą serwiso-
wane śmigłowce AW149? Czy podobnie jak sokoły w za-
kładzie Leonardo w Świdniku, czy w WZL-u w Łodzi?

To jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, ale skoro nasz łódz-
ki zakład będzie serwisował śmigłowce AW101 tego produ-
centa, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjął też AW149. 

W sferze modernizacji sił morskich został rozstrzygnięty 
program fregaty typu Miecznik. Co zdecydowało o wy-
borze projektu brytyjskiego?

KRAB BĘDZIE PRO-
DUKOWANY RÓWNO-
LEGLE Z K9, CO PO-
ZWOLI WYTWARZAĆ 
W POLSCE PONAD 
60 DZIAŁ SAMOBIEŻ-
NYCH ROCZNIE. PRO-
DUKCJA ARMATOHAU-
BIC W CO NAJMNIEJ 
DWÓCH LOKALIZA-
CJACH RÓWNOCZE-
ŚNIE, W POLSCE 
ORAZ W KOREI, 
UMOŻLIWI SZYBSZE 
I WIĘKSZE ICH DO-
STAWY DO WOJSKA 
POLSKIEGO
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Jako PGZ przedstawiliśmy wojsku trzy oferty. 
I ono wybrało brytyjską fregatę, a tę decyzję pod-
jęło na podstawie wielu czynników natury mery-
torycznej. Cena oczywiście miała znaczenie, ale 
według mnie dla wojskowych kluczowe były walo-
ry stricte techniczno-operacyjne. Dla przemysłu 
atrakcyjny był natomiast zakres technologii, jaki 
Brytyjczycy są gotowi nam przekazać.

Czy PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni będzie 
w stanie realizować równolegle z budową fregat 
inne programy okrętowe, jeśli zostaną one uru-
chomione?

Jestem spokojny, jeśli chodzi o zdolności Stoczni 
Wojennej do zaangażowania się w nowe projekty.

Ograniczone zdolności produkcyjne bywają jed-
nak problemem naszych zakładów zbrojenio-
wych. W których trzeba będzie je zwiększyć?

Wielkość produkcji zbrojeniowej była dopasowa-
na do skali wieloletnich zamówień składanych 
przez MON, a te wynikały z dostępnych w budże-
cie środków finansowych. Decyzja o zwiększeniu 
polskich sił zbrojnych do 300 tys. żołnierzy ozna-
cza, że potrzeba będzie więcej niż dotąd niemal 
każdego typu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
amunicji, umundurowania i innego wyposażenia. 
Nie ma zakładu, który już nie przygotowuje się lub 
nie będzie musiał się przygotować do zwiększenia 
zdolności produkcyjnych. Oprócz Huty Stalowa 
Wola i Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” 
w Gliwicach, o których mówiłem, inwestycje roz-
poczęto m.in. w Mesku w Skarżysku-Kamiennej, 
Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Po-
znaniu i Zakładach Mechanicznych Tarnów. Decy-
zje w tej sprawie zostały podjęte już wcześniej, bo 
wyczuwaliśmy pogarszającą się sytuację w dzie-
dzinie bezpieczeństwa w regionie. 

Z jakich źródeł finansujecie konieczne inwe-
stycje? 

Wykładamy własne środki, ale zabiegamy o do-
datkowe wsparcie z różnych źródeł. Szacuję kosz-
ty koniecznych inwestycji na kilka miliardów zło-
tych. Oczywiście te pieniądze będą potrzebne 
w perspektywie kilku lat.

Co może utrudnić realizację planu szybkiego 
zwiększenia produkcji?

Wąskim gardłem może się okazać dostępność 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ich 
przygotowanie wymaga czasu, nawet kilku lat. 
W większych zakładach braki kadrowe można zła-
godzić, przesuwając pracowników do priorytetowej 
produkcji. Przykład spółki Mesko pokazuje, że jest 
to możliwe. Przyszłoroczna produkcja piorunów 
będzie trzy, cztery razy większa niż dotychczas. To 
ważne, bo naszym zestawem przeciwlotniczym in-
teresują się również zagraniczni klienci.

Jak wygląda eksport innych spółek PGZ-etu? 
Czy sprzedaż ich produktów za granicę rośnie?

W ostatnim czasie odnotowaliśmy widoczny 
wzrost sprzedaży. Oprócz zawarcia wielkiej trans-
akcji dotyczącej dostaw krabów dla Ukrainy wy-
eksportowaliśmy broń strzelecką i optoelektronikę 
na rynki afrykańskie. Otrzymaliśmy też spore za-
mówienie na pioruny od Stanów Zjednoczonych. 
Nasza zbrojeniówka ma produkty nieustępujące ja-
kością i zdolnościami bojowymi towarom zachod-
nioeuropejskim, a niektóre polskie rozwiązania są 
nawet od nich lepsze. Należy jednać pamiętać, że 
eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego podlega 
ścisłej kontroli i na każdą transakcję jest potrzebna 
zgoda władz państwowych. Dlatego nie każdemu 
klientowi możemy sprzedać wszystko.

DZIĘKI TECHNOLOGIOM 
UZYSKANYM W RAMACH OFFSETU 
POWSTANIE LABORATORIUM 
HARDWARE IN-THE-LOOP DO 
TESTOWANIA POCISKÓW RAKIETO-
WYCH W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Sebastian Chwałek: 
„W ostatnim czasie 
odnotowaliśmy wi-
doczny wzrost sprze-
daży. Oprócz zawar-
cia wielkiej transak-
cji dotyczącej 
dostaw krabów dla 
Ukrainy wyeksporto-
waliśmy broń strze-
lecką i optoelektroni-
kę na rynki afrykań-
skie. Otrzymaliśmy 
też spore zamówie-
nie na pioruny od 
Stanów Zjednoczo-
nych”.
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O d powodzi, pożarów, trąb 
powietrznych, skażeń che-
micznych i biologicznych, 
przez uszkodzenia sieci 

energetycznych i gazowych, katastrofy 
komunikacyjne i budowlane, aż po 
zamieszki, ataki terrorystyczne oraz 
przesilenia emigracyjne – do reagowa-
nia na takie sytuacje kryzysowe musi 
być przygotowane każde państwo. Na 
świecie są wprowadzane w życie 
różne pomysły dotyczące tego, jak po-
winny funkcjonować państwowe insty-
tucje oraz służby przeznaczone do re-
agowania kryzysowego. Bez względu 
jednak na to, jakie ostatecznie przyję-
to rozwiązania, największym wyzwa-
niem jest skoordynowane, skuteczne i bieżące zarządzanie 
wszystkimi instytucjami oraz służbami zaangażowanymi 
w rozwiązanie danego problemu.

KLUCZ W INTEGRACJI
Firma Teldat – z myślą o wieloobszarowym systemie zarzą-

dzania kryzysowego, w tym szczególnie o jego szerokim za-
kresie zadań, dużej liczbie aktywnych uczestników i usług 
oraz olbrzymiej ilości danych, które w czasie kryzysu powin-
no się na bieżąco gromadzić, aktualizować, analizować i prze-
twarzać – stworzyła narzędzie teleinformatyczne, mogące po-
dołać tym wyzwaniom. To System Zarządzania Kryzysowego 
C3IS Jaśmin (SZK C3IS Jaśmin), który powstał na bazie Sie-
ciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej Jaśmin, uznawa-
nej przez ekspertów za najbardziej innowacyjny wielodome-
nowy system zarządzania walką i łączności na świecie. 

Z Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Sys-
temów Zarządzania Walką wywodzą się m.in. sprawdzony 

w naszym wojsku Wielodomenowy 
Zautomatyzowany System Zarządza-
nia Walką Poziomu Operacyjnego/
Taktycznego, Zautomatyzowany Sys-
tem Zarządzania Walką Poziomu Ba-
talionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny 
czy Zautomatyzowany System Zarzą-
dzania Walką Żołnierza.

UNIWERSALNE 
NARZĘDZIE

Oprogramowanie SZK C3IS Jaśmin 
pozwala przesyłać w czasie rzeczywi-
stym nie tylko wszelkiego typu infor-
macje, rozkazy, polecenia, meldunki, 
raporty, ostrzeżenia i alarmy, lecz tak-
że kluczowe dane, jak np. obraz z bez-

załogowego statku powietrznego czy innych systemów ob-
serwacji, takich jak kamery monitoringu miejskiego. 
W tym systemie możliwe jest bieżące, cyfrowe zobrazowa-
nie sytuacji kryzysowej, monitorowanie położenia osób 
i pojazdów biorących udział w operacji mającej na celu 
rozwiązanie problemu. 

Twórcy SZK C3IS Jaśmin podkreślają, że ich narzędzie 
może działać z wykorzystaniem szyfratorów spełniających 
wymagania odpowiednich służb, pozwalających na wymia-
nę i przetwarzanie informacji o różnych klauzulach niejaw-
ności, a dzięki modułowej konstrukcji dysponuje całym wa-
chlarzem usług sieciowych, takich jak np.: wideokonferen-
cja, służbowa poczta elektroniczna czy czat. 

Niewątpliwą zaletą oprogramowania SZK C3IS Jaśmin 
jest to, że może być bezproblemowo instalowane na kom-
puterach osobistych, laptopach, tabletach, a także na smart-
fonach, dzięki czemu mogą z niego łatwo korzystać wszel-
kiego typu służby i instytucje. KW

System bezpieczeństwa państwa to nie tylko dobrze 
wyposażona i wyszkolona armia, lecz także sprawnie działające 
w sytuacji kryzysowej rządowe instytucje i służby. Kluczem do 

tego jest właściwe nimi zarządzanie. 

NA KRYZYS
Przygotowani
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Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że 
pierwsza bateria systemu Patriot zostanie prze-
kazana Siłom Zbrojnym RP już za kilka tygo-
dni. Kiedy dokładnie to nastąpi?

W październiku rozpocznie się proces integracji i kontroli 
systemu Wisła, czyli SICO [System Integration and Check-
-Out]. Sprzęt, który dostarcza Raytheon Missiles & Defense, 
jest już w Polsce i będzie gotowy do realizacji SICO.

W jakim stopniu zestawy Patriot zrewolucjonizują polską 
obronę powietrzną? 

Dzięki wprowadzeniu tego sprzętu do swojej armii, Polska 
będzie korzystać z najbardziej wydajnego i sprawdzonego sys-
temu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na świecie, 
który jest cały czas unowocześniany, aby wyprzedzić pojawia-
jące się nowe zagrożenia.

Z jakich elementów będą się składać baterie dostarczane 
do polskiej armii? 

Elementy baterii w programie „Wisła” to m.in. zestaw ra-
darowy PAC-3 skonfigurowany do wersji 3+, stanowisko kie-
rowania walką ECS [Engagement Control Station], wyrzut-
nie M903, zespół zasilający w energię elektryczną EPP 

[Electric Power Plant] oraz kontenery naczepowe na 
sprzęt do obsługi technicznej.

Kto nadzoruje proces integracji elementów wy-
produkowanych w Polsce z amerykańskimi? 

Integracja elementów polskiej produkcji, 
czyli wyrzutni M903 oraz kontenerów nacze-
powych na sprzęt do obsługi technicznej, 
z dostarczonymi przez Raytheon Missiles 
& Defense komponentami amerykańskimi 
odbędzie się podczas rozpoczynającego się 
w październiku procesu integracji i kon-
troli systemów SICO, realizowanego pod 
nadzorem rządu USA.

Rozmowa z C a r o l i n e  T o u c h s t o n e , dyrektor  
do spraw programu „Wisła” i innych programów obronnych 

w Raytheon Missiles & Defense

PARTNERSTWO  
kluczem do sukcesu
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Jak Raytheon ocenia współpracę 
z polskimi firmami zajmującymi się 
produkcją baterii Patriot, m.in. Hutą 
Stalowa Wola, Wojskowymi Zakłada-
mi Elektronicznymi i Zakładami Me-
chanicznymi Tarnów?

Firma Raytheon Missiles & Defense 
zawarła kontrakt z dziewięcioma polski-
mi partnerami na realizację pierwszej fa-
zy programu „Wisła”. Polscy partnerzy 
wnieśli swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, toteż 
współpraca układa się znakomicie na wielu płaszczyznach. 
Umożliwiła ona terminowe dostarczenie wyprodukowanych 
w Polsce głównych elementów zestawu Patriot. Oczywiście, 
żaden program rozwojowy nie jest pozbawiony wyzwań, ale 
silne partnerstwo okazało się tutaj kluczem do sukcesu.

Jakie są perspektywy eksportowe dla polskich firm współ-
pracujących z Raytheonem?

Polscy partnerzy znaleźli się w gronie dostawców Raytheona 
i w przyszłości będą mogli starać się o nowe zamówienia 
w globalnym łańcuchu dostaw. Zarówno PIT Radwar, jak i Tel-
dat już dostarczają sprzęt w ramach innych międzynarodowych 
programów dotyczących systemu Patriot.

Co obejmuje offset w ramach pierwszej fazy programu 
„Wisła”? Z jakimi firmami zostały podpisane umowy? 

Pierwsza faza obejmuje projekty mające na celu przeszkole-
nie i przygotowanie offsetobiorców ze strony Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej do projektowania i utrzymywania systemów 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Wśród nich wy-
mienię choćby Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, któ-
rego pracownicy mogą teraz kwalifikować i certyfikować wy-
produkowane w Polsce wyrzutnie i pojazdy systemu Patriot, 
oraz PIT-Radwar będący odbiorcą systemu zarządzania logi-
styką EAGLE firmy Raytheon Intelligence & Space. Zakres 
ostatniej części offsetu jest przedmiotem rozmów z Departa-
mentem Umów Offsetowych PGZ.

Dlaczego tak długo trwało negocjowanie umów offseto-
wych?

Raytheon starał się zapewnić Polsce jak największe korzyści 
z tytułu umowy offsetowej, dlatego potrzeba było trochę czasu, 
aby upewnić się, że przekazywana technologia spełnia oczeki-
wania. Jednak finalizacja umów offsetowych nie wpłynęła na 
naszą współpracę z polskim przemysłem ani na nasze zobowią-
zania odnośnie do dostaw dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jaka jest oferta Raytheona w ramach drugiej fazy progra-
mu „Wisła”? Czy chodzi o transfer ewentualnych technolo-
gii i zobowiązania offsetowe?

Podstawowym nowym elementem, 
który Raytheon Missiles & Defense ofe-
ruje w drugiej fazie, jest radar LTAMDS 
[Lower Tier Air and Missile Defense 
Sensor]. Rozpoczęliśmy już rozmowy na 
temat potencjalnego zaangażowania pol-
skiego przemysłu w projekty związane 
z tym radarem w fazie drugiej.

To są bardzo nowoczesne radary? 
LTAMDS to urządzenia najnowszej generacji, dające wy-

jątkowe możliwości w walce z różnego rodzaju zagrożenia-
mi. Zapewniają wykrywanie w zakresie 360°, wykorzystu-
jąc takie technologie, jak antena z aktywnym skanowaniem 
elektronicznym AESA [Active Electronically Scanned  
Array] czy układy oparte na GaN [azotku galu]. Raytheon 
Missiles & Defense ma w Massachusetts zakład, który wy-
twarza GaN na potrzeby sprzętu wojskowego.

Polska nie ukrywa, że chce uzbroić zestawy Patriot 
w programie „Wisła” w rakiety niskokosztowe. Jaka jest 
oferta Raytheona w tej dziedzinie, mając na uwadze, że 
MON chce, aby te rakiety były produkowane w Polsce?

Wciąż uważamy, że nasze rakiety SkyCeptor mogą być 
brane pod uwagę jako propozycja pocisku przechwytującego 
typu hit-to-kill, który dobrze wpisuje się w planowany przez 
Polskę system obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Sky-
Ceptor wzbudzają duże zainteresowanie na świecie, ale ist-
nieje możliwość produkowania ich w Polsce, jeśli będzie ona 
zainteresowana.

Polskie siły zbrojne zamówiły w ramach programu „Har-
pia” samoloty F-35, a Raytheon produkuje zaawansowane 
uzbrojenie do tych maszyn, które mogłoby być wytwarza-
ne w naszym kraju. Jaka jest propozycja Raytheon Missi-
les & Defense dla polskiego przemysłu w tej dziedzinie?

Raytheon Missiles & Defense zamierza ściśle współdzia-
łać z Ministerstwem Obrony Narodowej i polskim przemy-
słem, aby zapewnić najbardziej zaawansowane systemy do 
polskich F-35. W przypadku pocisków powietrze–ziemia 
będzie to inteligentna broń StormBreaker, w której wyko-
rzystuje się technologię sieciową do zdalnego likwidowania 
stacjonarnych lub ruchomych celów. Przykładem pocisków 
powietrze–powietrze może być nowy pocisk AMRAAM 
C8, zapewniający zwiększony zasięg i lepszą zdolność do 
zwalczania zaawansowanych zagrożeń w regionie. Jest za 
wcześnie, by mówić o szczegółach dotyczących udziału pol-
skiego przemysłu w programie ,,Harpia’’, niemniej jednak 
mamy nadzieje, że program ten otworzy nowe możliwości 
partnerskiej współpracy RMD z polskim przemysłem.

POLSCY PARTNERZY 
ZNALEŹLI SIĘ 
W GRONIE DOSTAW-
CÓW RAYTHEONA 
I W PRZYSZŁOŚCI BĘ-
DĄ MOGLI STARAĆ SIĘ 
O NOWE ZAMÓWIENIA 
W GLOBALNYM ŁAŃ-
CUCHU DOSTAW

Rozmawiał KRZYSZTOF WILEWSKI.
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ZDOBYWANIE 
NOWYCH 
RYNKÓW

Rok 2022 może być 
przełomowy dla eksportu 

polskiego uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego.

T A D E U S Z  W R Ó B E L

Huta Stalowa Wola podpisała umowę o wartości 
2,7 mld zł na dostawę kilkudziesięciu samobież-
nych armatohaubic Krab dla Ukrainy.M
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Polska nie należy do grona światowych poten-
tatów w eksporcie broni, a jego roczna war-
tość od lat nie przekroczyła kwoty pół mi-
liarda euro. Niemniej jednak uzbrojenie 

i sprzęt wojskowy wyprodukowane w naszych zakła-
dach trafiały w ostatnich latach do ponad 60 krajów 
na sześciu kontynentach. Głównym odbiorcą były 
Stany Zjednoczone, co związane jest m.in. z aktyw-

nością w naszym kraju największego na świecie 
amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Lockheed 
Martin oraz kooperacją pomiędzy firmami z obu 
państw. Nowym interesującym rynkiem dla polskiej 
zbrojeniówki stała się w ostatnich latach Ukraina, 
potrzebująca nowego sprzętu z powodu trwającego 
od 2014 roku konfliktu z Rosją, który z pełną siłą 
wybuchł 24 lutego 2022 roku. Stąd m.in. w czerwcu 
Huta Stalowa Wola podpisała umowę o wartości 
2,7 mld zł (650 mln euro) na dostawę kilkudziesię-
ciu samobieżnych armatohaubic Krab dla walczącej 
z rosyjskim agresorem armii ukraińskiej. To naj-
większa taka transakcja w historii polskiego przemy-
słu obronnego po 1989 roku. Niewykluczone, że 
niebawem polskie firmy zbrojeniowe zdobędą nowe 
kontrakty, bo uzbrojenie sprawdzające się w real-
nym, dużym konflikcie konwencjonalnym wzbudza 
zainteresowanie za granicą.

CZAS STAGNACJI
Według publikowanego regularnie przez Mini-

sterstwo Spraw Zagranicznych raportu „Eksport 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski” w 2020 
roku całkowita wartość faktycznej sprzedaży na ze-
wnętrzne rynki osiągnęła poziom 392,5 mln euro. 
Są to ostatnie oficjalne dane, ponieważ podobny ra-
port za rok 2021 ukaże się prawdopodobnie na 
przełomie września i października. Trzeba też mieć 
na względzie, że dane publikowane w raporcie 
MSZ-etu dotyczą jedynie tzw. nowych transferów, 
więc nie obejmują tych, które są związane z napra-
wami gwarancyjnymi.

Wartość dostarczanych zagranicznym klientom 
produktów polskiej zbrojeniówki od pewnego czasu 
utrzymuje się na podobnym poziomie. W latach 
2014–2016 wahała się od 382,9 mln do 421 mln eu-
ro, a najlepsze lata to 2017 i 2018, gdy eksport 
wzrósł do 472,2 mln i niemal 487 mln euro. 

Sprzęt wojskowy jest szczególnym towarem 
i kontrolą eksportu zajmuje się minister właściwy 
do spraw gospodarki. Zezwolenia na sprzedaż są 
wydawane jednak wtedy, gdy kontrakty pozostają 
jeszcze na etapie planowania lub uzgadniania. Dla-
tego liczba i wartość udzielonych zgód nie do koń-
ca przekłada się na realny eksport. Na przykład 
w 2019 roku wydano najwięcej, bo aż 1106 zezwo-
leń, na ponad 1,9 mld euro. Wartość rzeczywistych 
transferów była natomiast niemal pięć razy mniej-
sza i wyniosła około 390,6 mln euro. Co ważne, 
w kolejnym roku, choć wartość zezwoleń na eks-
port broni spadła o ponad pół miliarda euro, był on 
o niemal 2 mln euro wyższy. Niemniej jednak od 
lat nie udało się polskim producentom przekroczyć 
granicy pół miliarda euro.

Jeśli chodzi o rodzaj eksportowanych z Polski pro-
duktów, dominują statki powietrzne, sprzęt do nich 
oraz silniki lotnicze. W 2020 roku wysłano za grani-
cę wyroby za 239,67 mln euro, co stanowiło 61% 
całkowitej wartości transferów uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego z naszego kraju, a w rekordowym 2018 
roku kwota ta przekroczyła 295 mln euro. 

SPRZĘT WOJSKOWY 
JEST SZCZEGÓLNYM 
TOWAREM I JEGO 
EKSPORT WYMAGA 
ODPOWIEDNICH 
ZEZWOLEŃ

Głównym kierunkiem 
eksportu polskiego 
uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego jest 
Ameryka Północna.
Na zdjęciu zestaw 
Grom
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W polskiej rzeczywistości jest to eksport 
sprzętu powstającego w zakładach współ-
pracujących z koncernami zagranicznymi 
lub tych będących ich firmami zależnymi, 
jak należące do amerykańskiego koncer-
nu Lockheed Martin Polskie Zakłady 
Lotnicze w Mielcu. I to właśnie transfery 
montowanych tam śmigłowców S-70i 
miały w ostatnich latach znaczący wpływ 
na wartość eksportu uzbrojenia. Docho-
dzi do tego jeszcze też sprzedaż dronów 
i amunicji krążącej produkowanej przez WB Electronics. 

Na drugim miejscu są pojazdy naziemne, czyli wozy opance-
rzone (poziom ochrony przeciwbalistycznej III lub wyższy) gą-
sienicowe lub kołowe (z napędem na wszystkie koła), o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 4,5 t. Według rejestru uzbro-
jenia konwencjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w ostatnich latach z Polski eksportowano różne używane pojaz-
dy. I tak w 2021 roku m.in. do Czech trafiło siedem czołgów 
T-72, a do Niemiec pojedyncze wozy opancerzone BRDM 
i BRDM-2, transporter pływający PTS-M oraz most towarzy-
szący BLG-67. Jedynym nowym pojazdem bojowym produko-
wanym w Polsce, który wyeksportowano w latach 2017–2020, 
był Oncilla 4 × 4. Jest to spolonizowana wersja ukraińskiego 
wozu Dozor-B, którą produkuje spółka Mista ze Stalowej Woli. 
Według danych z rejestru ONZ w 2020 roku 16 egzemplarzy 
oncilli dostarczono do Ukrainy, a w 2021– dziewięć. 

Ponieważ znacząca część transferów dotyczyła starych po-
jazdów, ich wartości nie były imponujące. W najlepszym 
2017 roku było to co prawda ponad 96 mln euro, ale w ciągu 
omawianych czterech lat osiągnięto wynik blisko 240 mln 
euro. Wpływ na wysokość polskiego eksportu mają m.in. 
warunki umów licencyjnych, które ograniczają czy wręcz 
wykluczają możliwości oferowania za granicą niektórych 
produktów, czego przykładem jest kołowy transporter opan-
cerzony Rosomak. Szanse na przełom pojawią się wraz 
z uruchomieniem produkcji nowego bojowego wozu piecho-
ty Borsuk czy systemu minowania narzutowego Baobab, 
które są produktami opracowanymi w Polsce. 

Trzecia kategoria uzbrojenia i sprzętu ważnego w polskim 
eksporcie obejmuje m.in. hełmy, pancerze osobiste i wkłady 
balistyczne. Tylko w tych trzech powyższych kategoriach 
wartość transferów w latach 2017–2020 przekroczyła kwotę 
100 mln euro. 

TRANSFERY I PRODUKTY
Głównym kierunkiem eksportu polskiego uzbrojenia 

i sprzętu wojskowego jest Ameryka Północna. Większość 
produktów trafia do Stanów Zjednoczonych. Roczna wartość 
tych transferów w latach 2017–2020 wahała się od 127 mln 
do prawie 182 mln euro. Według wspomnianego już rejestru 
ONZ-etu w tym okresie trafiało tam m.in. od dwóch do pię-
ciu śmigłowców S-70i rocznie. W latach 2018–2019 wyeks-
portowano z kolei 87 przenośnych przeciwlotniczych zesta-
wów rakietowych Grom. Stany Zjednoczone są też najwięk-

szym importerem polskiej broni 
strzeleckiej. Wpływ na wyniki eksportu 
do USA ma bliska współpraca polskich 
firm, np. Teldatu, z amerykańskimi pro-
ducentami uzbrojenia.

Znaczna część produktów w latach 
2017–2020 trafiała też do Kanady i euro-
pejskich członków NATO. Najważniejsze 
dla nas rynki to Bułgaria, Francja, Hisz-
pania, Niemcy, Norwegia, Turcja i Wiel-
ka Brytania. Niemniej jednak całkowity 

eksport w ciągu czterech lat nie przekroczył w przypadku któ-
regokolwiek z tych krajów pułapu 100 mln euro. Udało się to 
zrobić natomiast w przypadku transferów na Ukrainę. 

Na drugim miejscu po USA pod względem wartości w oma-
wianym okresie był polski eksport broni do Republiki Południo-
wej Afryki, obejmujący głównie dostawy komponentów do za-
mówionych przez ten kraj transporterów AMV fińskiej Patrii, 
których wersja licencyjna jako KTO Rosomak jest produkowa-
na w spółce z Siemianowic Śląskich, należącej do Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej. Trzecim największym importerem polskiej 
broni ciągu omawianych czterech lat była Algieria, i w tym wy-
padku asortyment sprzedawanych produktów był znacznie bo-
gatszy. Sprzedaż wspomnianych już śmigłowców z Mielca mia-
ła natomiast ogromny wpływ na wyniki polskiego eksportu do 
państw Azji i Ameryki Południowej. Dostawa w 2020 roku sze-
ściu z 16 sztuk S-70i zamówionych przez Filipiny zapewniła te-
mu krajowi drugie miejsce, po USA, wśród największych im-
porterów uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski. Dwa lata 
wcześniej transfer takiej samej liczby mieleckich wiropłatów 
sprawił, że na drugiej pozycji ulokowało się Chile. W 2019 ro-
ku dostawa trzech S-70i dała czwarte miejsce na liście importe-
rów Tajlandii. Ważnymi pozaeuropejskimi odbiorcami polskie-
go uzbrojenia i sprzętu wojskowego były jeszcze m.in. Indie, 
Irak, Kazachstan, Malezja, Oman, Uganda, Wietnam i Zjedno-
czone Emiraty Arabskie.

Prawdopodobnie w raporcie MSZ-etu o eksporcie polskiego 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego za rok 2021 mogą być podob-
ne wyniki, jeśli chodzi o głównych importerów, gdyż Filipiny 
odebrały aż dziesięć śmigłowców S-70i. Co więcej, na począt-
ku tego roku rząd w Manili podpisał nową umowę na kolejne 
32 maszyny produkowane w Mielcu.

Dane z lat 2017–2020 pokazują, że wyniki eksportowe pol-
skiej zbrojeniówki w zbyt dużym stopniu zależą od transferów 
dotyczących jednej grupy wyrobów, w dodatku w znacznej 
mierze pochodzących od jednego producenta. Jedną z barier, 
która utrudniała niektórym polskim firmom rywalizację o za-
graniczne kontrakty, były ich ograniczone zdolności produkcyj-
ne. Można dostrzec też brak regularności, jeśli chodzi o klien-
tów. Wartości transferów do niemal wszystkich krajów zmienia-
ją się znacząco co roku. To oznacza, że eksport naszego 
przemysłu obronnego oparty jest nie na wieloletnich umowach, 
ale na pojedynczych zamówieniach. Pozostaje nadzieja, że 
większa stabilizacja pojawi się w najbliższym czasie, a jej wy-
znacznikiem będzie wieloletnia umowa na kraby.

EKSPORT NASZEGO 
PRZEMYSŁU OBRON-
NEGO OPARTY JEST 
NIE NA WIELOLETNICH 
UMOWACH, LECZ 
NA POJEDYNCZYCH 
ZAMÓWIENIACH
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N iekwestionowany lider polskiego rynku w dziedzi-
nie optoelektroniki na targi MSPO przygotował, 
oprócz wyposażenia przeznaczonego dla indywi-
dualnego żołnierza, sprzęt stanowiący wyposaże-

nie pojazdów bojowych, które są produkowane w ramach 
planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Szerokie 
portfolio produktów i usług pozwala PCO SA na uczestni-
czenie w wielu programach, których celem jest moderniza-
cja sprzętu pod kątem wymogów współczesnego pola walki, 
z jednoczesnym zwróceniem uwagi na priorytet, którym jest 
i zawsze było bezpieczeństwo żołnierza.

Podczas tegorocznego Salonu warto zwrócić szczególną 
uwagę na nowoczesną głowicę obserwacyjno-śledzącą 
GOS-1. Jest ona wykorzystywana w sprzęcie obrony prze-
ciwlotniczej, czyli 23-milimetrowym przeciwlotniczym sys-
temie rakietowo-artyleryjskim Pilica. Została wyposażona 
w wiele nowoczesnych sensorów zapewniających wykrycie 
i namierzenie przeciwnika, w tym wideotraker. Najważniej-
szym elementem głowicy jest jednak kamera termowizyjna 
KMW-3, opracowana z wykorzystaniem matrycy III genera-
cji pracującej w paśmie 3–5 μm. Pozwala ona na uzyskanie 

Urządzenia optoelektroniczne 
na XXX Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu 
Obronnego
Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego jest już XXX edycją tego wydarzenia. 
Jak co roku nie mogło na nim zabraknąć 
wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
warszawskiej spółki PCO SA. 

czystego i wyraźnego obrazu, dzięki czemu namierzenie 
i unieszkodliwienie przeciwnika następuje, zanim jego obec-
ność stanie się zagrożeniem.

Innym wartym wyróżnienia sprzętem jest peryskopowy ce-
lownik termowizyjny PCT-72 zapewniający identyfikację oraz 
śledzenie celu nocą, a także wówczas gdy występują niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne. Celownik PCT-72 ma zastosowanie 
we wszystkich czołgach rodziny T-72. Rozwiązanie PCO SA 
jest również bezpieczne dla załogi, z uwagi na brak ryzyka 
zdradzenia swojej pozycji podczas namierzania przeciwnika.

PCO SA na MSPO w Kielcach przygotowało jeszcze wiele 
innych urządzeń optoelektronicznych zapewniających bezpie-
czeństwo żołnierzowi na polu walki, czyli noktowizyjne i ter-
mowizyjne gogle oraz celowniki, a także nowość – dzienno-
-nocny system celowniczy karabinka szturmowego. Tworzą go 
nasadki nokto- i termowizyjne NN-1 i NT-2 oraz wskaźnik/
oświetlacz laserowy WL-1T współpracujące z celownikiem 
modułowym DCM-1 Szafir. Wśród nowości PCO SA znalazł 
się również monokular termowizyjny MT-1. Jest to najmniej-
sze urządzenie w tej technologii w ofercie producenta i jedno 
z najmniejszych oraz najlżejszych na świecie. Mimo niewiel-
kiej masy zapewnia doskonałe parametry obrazu. MT-1 może 
być wykorzystywany ze wszystkimi akcesoriami monokulara 
MU-3M, znacznie rozszerzając jego możliwości. Jest także 
możliwa integracja z zestawem noktowizyjnym MZN-1. Do-
datkowo MT-1 może być wykorzystywany jako miniaturowe 
urządzenie obserwacyjne do pracy z ręki. Powstało ono w ści-
słej współpracy z byłymi operatorami jednostek specjalnych. 
Połączenie ich umiejętności i doświadczenia pracowników 
PCO SA zaowocowało stworzeniem sprzętu dotychczas nie-
spotykanego zarówno na rynku polskim, jak i światowym.

Wdrożenie tych nowatorskich urządzeń wprowadzi nową ja-
kość do Sił Zbrojnych RP, a także da większe możliwości 
sprzedaży polskich wyrobów za granicę, lokując je w ścisłej 
czołówce światowych rozwiązań nokto- i termowizyjnych.

Monokular 
termowizyjny MT-1
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Głowica obserwacyjno-śledząca GOS-1
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System cyfrowej ochrony granic 
i infrastruktury krytycznej

AMSTA 
AMSTA oferowana jest w odmianie stacjonarnej (zasilanej ze sta-
łego źródła) i mobilnej (zasilanej bateryjnie). System oparty jest 
o cyfrową technologię wspieraną sztuczną inteligencją. AMSTA 
w wersji stacjonarnej wykorzystuje skomunikowane siecią świa-
tłowodową sensory sejsmiczne z sieciami neuronowymi i senso-
ry wizyjne z analityką obrazu. Dopełnieniem mogą być urządzenia 
radarowe i bezzałogowce FlyEye i FT-5. Umożliwia to zbudowa-
nie i szybkie uruchomienie wielowarstwowego systemu ochrony 
technicznej w zróżnicowanym terenie. AMSTA pozwala na pełną 
kontrolę perymetru i zapewnia świadomość operacyjną w stre-
fie granicznej z możliwością rozszerzenia na obszar państwa. 
W wersji mobilnej AMSTA wykorzystuje niskomocowe systemy 
komunikacji radiowej pod silnym przykryciem kryptograficznym.     

| Centralne zarządzanie

| Łatwa i szybka instalacja

| Zaawansowana technologia komunikacji radiowej 

| Praca do 4 lat na bateriach (wersja mobilna)

| Trudny do zakłócenia

| Szyfrowana łączność 

| Trudno wykrywalne radio o niskiej mocy (wersja mobilna)

| Szerokie możliwości konfiguracji i modyfikacji 

| Zaawansowane algorytmy analizy sygnałów

| Kamery dzienno-nocne i termowizyjne

| Samoucząca się sieć czujników sejsmicznych

| Bariery mikrofalowe i podczerwieni

| Radary pola walki 

| Bezzałogowe systemy latające (UAV)

EFEKT PRACY  
POLSKICH INŻYNIERÓW

WDROŻONY DO OCHRONY  
POLSKICH GRANIC

www.wbgroup.pl

amsta_2022.indd   1amsta_2022.indd   1 22.08.2022   12:59:1022.08.2022   12:59:10



RUSZAMY 
W KOSMOS

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

Polska nie chce być uzależniona 
od innych państw i stawia na rozwój 
własnych zdolności w dziedzinie 
kosmicznych technologii, zarówno jeśli 
chodzi o wynoszenie obiektów na orbitę 
okołoziemską, jak i same satelity. 
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P rzed dekadą oznaką tego, że pracująca na 
rzecz obronności instytucja naukowo- 
-badawcza czy firma zbrojeniowa myśli 
w kategoriach przyszłości i zaawansowa-

nych technologii, były szeroko rozumiane projek-
ty dronowe. Bezzałogowce chciał budować w za-
sadzie każdy. Choć efekty bywały różne, nie ma 
się co dziwić. Siły Zbrojne RP i inne służby mun-
durowe stawiały sprawę jasno: naprawdę potrze-
bujemy wielu typów bezzałogowców – rozpo-
znawczych, uderzeniowych, ratowniczych, logi-
stycznych i innych.

Teraz możemy zaobserwować równie ciekawą 
tendencję w rodzimych przemysłach teleinforma-
tycznym, obronnym i lotniczym, wynikającą 
z chęci podboju kosmosu. W całym kraju uczel-
nie, instytucje naukowe oraz firmy, zarówno pry-
watne, jak i państwowe, uruchomiły w ostatnich 
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latach wiele projektów badawczo- 
-rozwojowych, koncentrujących się na 
różnych obszarach – od specjalistycz-
nego oprogramowania, przez rozmaite 
typu urządzenia pokładowe, aż po sa-
telity i rakiety. 

RODZIMY POTENCJAŁ
Ktoś może powiedzieć, że chcemy 

wyważać otwarte drzwi. Przecież na 
rynku można kupić satelity każdej 
wielkości, wystarczy zapłacić firmom 
wyspecjalizowanym w ekspediowaniu 
ładunków na orbitę. Po co robić to sa-
memu? Odpowiedź, niestety dla nie-
wielu oczywista, brzmi – ze względów 
bezpieczeństwa narodowego.

Łączność satelitarna jest najbez-
pieczniejszym, najszybszym i rela-
tywnie najtańszym rozwiązaniem 
technicznym, które zapewnia zdolność 
wymiany informacji z odbiorcą znaj-
dującym się w dowolnie wybranym 
miejscu na świecie. Podobnie jest 
z rozpoznaniem satelitarnym. Nie ma 
obecnie lepszego, bo dającego pełną 
kontrolę, środka zwiadowczego, który 
w każdej chwili, o każdej porze dnia 
i nocy jest w stanie dostarczyć nam niezbędnych informacji 
– czy to w postaci zdjęć, czy danych zebranych przez rada-
ry (w zależności od rodzaju czujników zainstalowanych 
w satelicie). Nic zatem dziwnego, że państwa na całym 
świecie chcą nie tylko posiadać technologie kosmiczne, ale 
również, ze względu na ich strategiczne znaczenie, móc je 
kontrolować i dysponować nimi na wyłączność. A tę moż-
liwość dają tylko rozwiązania narodowe. 

Jak pod tym względem wygląda Polska? Nie najlepiej. 
Nie mamy ani narodowych satelitów rozpoznawczych czy 
telekomunikacyjnych, ani rakiet zdolnych wynosić ładunki 
na orbitę. W tych strategicznych obszarach jesteśmy zależ-
ni od innych. Na mocy umowy z 2021 roku łączność z za-
granicznymi kontyngentami, owszem, zapewni nam polska 
firma – narodowy holding PGZ, ale będzie to robił za po-
mocą azerskiego satelity.

Jakie mamy realne szanse na niezależność w tej dziedzi-
nie? W ocenie branżowych ekspertów ogromne. W ciągu 
ostatnich dekad nasi rodacy zrealizowali ponad 80 projek-
tów wykorzystywanych w misjach kosmicznych, takich jak 
Cassini-Huygens czy Mars Express. Obecnie rodzimy sek-
tor kosmiczny to około 300 firm zatrudniających 12 tys. 
osób. A to tylko część podmiotów, które chcą mieć swój 
udział w zdobywaniu kosmosu. Są bowiem jeszcze uczel-
nie i instytuty badawcze, których w tym zestawieniu nie 
ujęto, oraz firmy z innych branż, np. obronnej czy teleko-
munikacyjnej. 

Prace badawczo-rozwojowe rodzi-
mych podmiotów można podzielić na 
trzy grupy: specjalistyczne wyposaże-
nie satelitów, same satelity oraz rakiety. 
Zaczynając od końca, nasza aktywność 
w tej dziedzinie jest mocno animowana 
przez Polską Agencję Kosmiczną – 
POLSA. Dlaczego? Jak przyznaje jej 
prezes prof. Grzegorz Wrochna, naro-
dowe zdolności w tym zakresie to 
wręcz racja stanu. „Możliwości wyno-
szenia obiektów w kosmos stają się wą-
skim gardłem dla całego sektora”, wy-
jaśnia, dodając, że aby być w pełni nie-
za leżnym,  t rzeba  mieć  własny 
kosmodrom i rakiety nośne. 

NA WŁASNYCH ZASADACH
Jednym z podmiotów, który podjął 

się zbudowania polskiej rakiety nośnej, 
są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 
z Łodzi (w konsorcjum z Zakładem 
Produkcji Specjalnej Gamrat oraz Woj-
skowym Instytutem Technicznym 
Uzbrojenia). Prace nad trójstopniową, 
odzyskiwalną rakietą, zdolną do wynie-
sienia ładunku o masie do 40 kg na wy-
sokość około 100 km, trwają i pierwsze 

jej loty pokazują, że szansa na sukces projektu jest ogromna. 
Jego sfinalizowanie otworzy drogę do budowy rakiet wyno-
szących na orbitę cięższe, czyli bardziej zaawansowane tech-
nicznie, satelity. A jak podkreśla prezes POLS-y, takich roz-
wiązań, chociażby satelitów rozpoznawczych i telekomunika-
cyjnych, potrzebują np. nasze siły zbrojne. Satelity tego typu, 
zdaniem ekspertów, nie tylko zatem mogą, ale z perspekty-
wy bezpieczeństwa państwa powinny powstać w Polsce. 

Budować je chce m.in. państwowa spółka Exatel, która do-
starcza naszej armii usługi telekomunikacyjne, zarządzając 
światłowodową siecią transmisji danych o długości około 
20 tys. km. Inne firmy, takie jak np. Thorium Space, już te-
raz są w stanie zbudować polskiego satelitę telekomunika-
cyjnego. Obecnie spółka pracuje nad satelitą SmallGEO, de-
klarując zakończenie prac w ciągu 1,5 roku. Będzie on dys-
ponował transponderem telekomunikacyjnym działającym 
w pasmach X, K i Ka, wyposażonym w pełni cyfrową ma-
cierz antenową DBF (Digital Beam Forming), który zapew-
ni sieć o przepustowości powyżej 30 Gbps. Na świecie nie 
ma obecnie dostępnych satelitów o takich parametrach i ta-
kich rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo trans-
misji strategicznych danych. 

Jak widać, Polska ma szansę w relatywnie krótkim czasie 
stać się operatorem własnych, narodowych satelitów, które 
będzie w stanie sama umieszczać na orbicie, będąc w pełni 
niezależna od innych krajów. Ma to kolosalne znaczenie dla 
naszego narodowego bezpieczeństwa.

Próby poligonowe w ramach realizacji 
projektu trójstopniowej rakiety suborbitalnej

PRACE BADAWCZO-
-ROZWOJOWE PRO-
WADZONE PRZEZ 
RODZIME PODMIOTY 
OBEJMUJĄ TRZY 
OBSZARY: SPECJALI-
STYCZNE WYPOSA-
ŻENIE SATELITÓW, 
SAME SATELITY 
ORAZ RAKIETY
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Poczta Polska 
jest podmiotem 
odgrywającym 
istotną rolę 
w systemie 
bezpieczeństwa 
państwa.

Z godnie z przepisami na Pocztę Polską zo-
stały nałożone obowiązki realizacji zadań 
na rzecz obronności państwa. Zobowiąza-
nie związane jest z utrzymaniem systemu 

łączności pocztowej na potrzeby uprawnionych 
podmiotów systemu obronnego państwa – Sił 
Zbrojnych RP i innych kluczowych instytucji. 

Realizowane przez spółkę zadania to m.in. 
działalność planistyczna przygotowująca do funk-
cjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa, militaryzacja, współdziałanie 
z wojskową pocztą polową, udział w mobilizacyj-
nym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP, realizacja 
szkolenia obronnego czy też funkcjonowanie sta-
łego dyżuru. Co roku Poczta Polska wspólnie 
z Siłami Zbrojnymi RP organizuje i realizuje ćwi-
czenia oraz treningi, doskonalące współpracę 
w tym zakresie. Obowiązek wykonywania zadań 
na rzecz obronności państwa wynika z decyzji 
ministra infrastruktury z 17 stycznia 2011 roku. 

RAMIĘ W RAMIĘ Z WOT
W maju 2022 roku przez spółkę został urucho-

miony program „Ramię w ramię z WOT”. Jego 

w działaniach na rzecz 
obronności państwa

celem jest zachęcanie pracowników Poczty Pol-
skiej do wstępowania w szeregi wojsk obrony tery-
torialnej, kształtowanie i promowanie postaw pa-
triotyczno-obywatelskich oraz kultury organizacyj-
nej spółki bazującej na takich wartościach, jak: 
honor, odpowiedzialność, szacunek i współdziała-
nie. Pracownikom, którzy pełnią służbę w woj-
skach obrony terytorialnej, Poczta Polska zapewnia 
wiele korzyści i uprawnień.

POWITANIE Z BRONIĄ
Oprócz programu wspierającego WOT Poczta 

Polska w lipcu 2022 roku uruchomiła program 
szkoleń strzeleckich dla pracowników, który już 
w pierwszych dniach zyskał ogromną popularność. 

Celem tej inicjatywy jest zdobycie podstawowej 
wiedzy i umiejętności związanych z posługiwa-
niem się bronią, budowanie świadomości społe-
czeństwa obywatelskiego wśród pocztowców oraz 
kształtowanie postaw proobronnych, rozwijanie 
poczucia przynależności państwowej i jedności 
narodowej. W obliczu wydarzeń, które dzieją się 
teraz za naszą wschodnią granicą, niezwykle waż-
ne są umiejętności obronne obywateli. 

Poczta Polska pełni 
rolę operatora za-
pewniającego bez-
pieczną wymianę in-
formacji w czasie po-
koju, kryzysu i wojny. 
Jest największą fir-
mą infrastrukturalną 
w Polsce, zatrudnia-
jącą ponad 70 tys. 
osób i posiadającą 
sieć 7,6 tys. placó-
wek pocztowych. 
W ostatnim czasie 
spółka uruchomiła 
dwa programy dla 
swoich pracowni-
ków: „Ramię w ramię 
z WOT” i „Powitanie 
z bronią”, ukierunko-
wane na zwiększenie 
potencjału obronne-
go obywateli, 
a w konsekwencji 
także państwa.
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Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA Tomasz 
Zdzikot i dowódca wojsk obrony terytorialnej 
gen. broni Wiesław Kukuła wraz z żołnierzami
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Początki były bardzo skromne”, wspomina dr Andrzej 
Mochoń, który na czele Zarządu Targów Kielce stoi 
od 2006 roku. „Byliśmy kopciuszkiem pod każdym 
względem. Kielce nie były przygotowane na przyj-

mowanie gości z zagranicy, a my jako Świętokrzyska Agen-
cja Rozwoju Regionu odpowiedzialna za organizację targów 
nie mieliśmy nic poza starymi halami magazynowymi,  
które przekształcono w Centrum Targowe Kielce. Przed 
pierwszą imprezą udało się tylko trochę odmalować ich 
wnętrze”, dodaje. 

Przez 30 lat wiele się jednak zmieniło. Sztandarowa im-
preza organizowana przez Targi Kielce, czyli Międzynaro-
dowy Salon Przemysłu Obronnego, od lat jest największym 
w Polsce i trzecim pod względem wielkości wydarzeniem 
tego typu w Europie. MSPO rozmachem przewyższają je-
dynie paryskie Eurosatory i londyńskie DSEI (Defence and 
Security Equipment International). Ale w Kielcach rządzi 
nie tylko zbrojeniówka. Wiele organizowanych przez spół-
kę imprez wystawienniczych ma charakter międzynarodo-
wy. W kalendarzu kieleckich wydarzeń ważne miejsce zaj-
mują także targi przetwórstwa tworzyw sztucznych  
PLASTPOL, techniki rolniczej AGROTECH i obróbek me-
tali STOM-TOOL. Duże zainteresowanie przyciągają także 

M A G D A L E N A 
K O W A L S K A - S E N D E K

Targi Kielce są od 30 lat główną 
siłą napędową gospodarki całego 
miasta i regionu. To dzięki organi-
zowanym w Kielcach imprezom 
wystawienniczym rozwinęły się 
m.in. hotelarstwo, transport, 
gastronomia czy turystyka. 

DLA INWESTORÓW
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MAGNES 

targi budownicze, dziecięce, sztuki sakralnej, a nawet bran-
ży pogrzebowej. 

INSPIRACJA Z DANII
„Ponad 30 lat temu Robert Rzepka, ówczesny prezydent 

Kielc, odwiedził miasto Herning, położone w środkowej 
części Półwyspu Jutlandzkiego. Znajdował się tam najwięk-
szy w Danii ośrodek wystawienniczy. Przykład Herning stał 
się inspiracją. Prezydent wrócił do Polski z przekonaniem, 
że podobne targi będą szansą na rozwój Kielc. Zaczęliśmy 
więc szukać odpowiedniego obiektu”, wspomina Mochoń. 
W 1992 roku w starych halach przemysłowych powstało 
Centrum Targowe Kielce, a pierwsza impreza wystawienni-
cza rozwijała się pod auspicjami Świętokrzyskiej Agencji 
Rozwoju Regionu, której prezesem był Andrzej Mochoń. 
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MSPO ODWIEDZA  
CO ROKU OKOŁO 17 TYS. 
ZWIEDZAJĄCYCH,  
A PRZY OKAZJI  
RÓŻNYCH TARGÓW DO 
KIELC PRZYJEŻDŻA ŚRED-
NIO 300 TYS. OSÓB  
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„Na początek chcieliśmy zorganizować 
targi obronne, które pomogłyby pol-
skiej zbrojeniówce. Zakłady Metalowe 
»Mesko«, które były jednym z akcjo-
nariuszy Agencji, wyszły z inicjatywą 
organizacji targów zbrojeniowych. 
Dlatego historia Targów Kielce niero-
zerwalnie związana jest z polskim 
przemysłem zbrojeniowym i MSPO”, 
dodaje prezes. 

Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego wystartował w 1993 roku. 
W pierwszej edycji wzięło udział oko-
ło 80 firm, m.in. ze Szwecji, z Francji, 
Włoch i Republiki Południowej Afry-
ki. Pojawili się także zagraniczni zwie-
dzający, a wiadomość o targach zbro-
jeniowych w Kielcach podawały świa-
towe serwisy informacyjne. „Naszymi 
konkurentami były na początku targi 
zbrojeniowe w Atenach, Brnie, Anka-
rze, Budapeszcie oraz pomniejsze or-
ganizowane w Bułgarii, Rumunii i na 
Słowacji. My jednak z każdym rokiem 
pięliśmy się wyżej i już w latach dzie-
więćdziesiątych przegoniliśmy konku-
rencję”, podkreśla Mochoń. 

MSPO ma dziś ugruntowaną świato-
wą pozycję. Kielce są miejscem nawią-
zywania ważnych relacji dla światowej 
obronności, nierzadko finalizowanych 
wielomilionowymi kontraktami. Co ro-
ku mają tutaj premierę prezentacje naj-
nowszych technologii polskich i zagra-
nicznych firm. Salon kielecki to także 
platforma wymiany wiedzy – przy oka-
zji targów odbywają się konferencje 
i debaty eksperckie. 

Podczas kieleckich targów to nie kontrakty są najważniej-
sze, ale raczej możliwość nawiązywania współpracy. Firmy 
podpisują listy intencyjne, różnego rodzaju umowy dotyczą-
ce kooperacji. Ważne są spotkania z ludźmi i możliwość zo-
baczenia z bliska najnowocześniejszego uzbrojenia. „Praw-
dziwym hitem dla publiczności były kiedyś śmigłowiec  
Chinook, model myśliwca F-35 albo czołg Abrams”, wspo-
mina Mochoń. 

MASZYNA RUSZYŁA
Na początku lat dziewięćdziesiątych Kielce nie były przy-

gotowane na przyjęcie zagranicznych gości. I to nie tylko 
dlatego, że mało kto znał wówczas język angielski, ale 
przede wszystkim w regionie działało niewiele restauracji 
i hoteli. Sytuacja zmieniała się wraz z rozwojem polskiej go-
spodarki oraz ośrodka wystawienniczego. Jak grzyby po 
deszczu rosły hotele o różnym standardzie, powstawały re-

stauracje i firmy cateringowe, nocne 
kluby. Rozwijał się transport, inwesto-
wano w infrastrukturę drogową. 

„Z punktu widzenia gospodarczego 
największy wpływ na rozwój Kielc 
miała właśnie działalność spółki akcyj-
nej Targi Kielce. Początkowo niewiele 
osób wierzyło w powodzenie przedsię-
wzięcia, a dziś Targi skupiają wokół 
siebie wiele branż, setki kooperantów, 
tysiące pracowników, tworząc sieci 
kontaktów i bardzo ważną część ogól-
nopolskiego i europejskiego sektora 
wystawienniczego”, przyznaje Bogdan 
Wenta, prezydent Kielc, i dodaje, że 
w „Strategii rozwoju miasta Kielce 
2030+ w kierunku Smart City”, czyli 
dokumencie przyjętym w czerwcu 
2022 roku przez Radę Miasta, jedno-
znacznie wskazuje się, że Targi Kielce 
są kluczowym podmiotem, który od lat 
niezmiennie wpływa na gospodarkę 
miasta. „To magnes, który przyciąga do 
regionu nowe wydarzenia. Potwierdza-
ją to także dokumenty dotyczące roz-
woju województwa świętokrzyskiego. 
Dynamiczny rozkwit rynku MICE 
[Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions] napędzany przez Targi 
Kielce umożliwia rozwój w regionie 
świętokrzyskim hotelarstwa, transpor-
tu, gastronomii, usług reklamowych 
i graficznych”, dodaje Wenta.

PRZYSPIESZENIE PO PANDEMII
Bogdan Wenta przyznaje, że o roli 

Targów Kielce miasto przekonało się 
dotkliwie w czasie trwającej dwa lata pandemii koronawi-
rusa. Odwołane wówczas imprezy wystawiennicze i maso-
we odczuli najmocniej partnerzy i współpracujące z Kiel-
cami przedsiębiorstwa. „W 2020 roku z powodu epidemii 
niepewna była także organizacja MSPO. W liście skierowa-
nym do premiera Mateusza Morawieckiego napisałem, że 
organizacja Salonu może stać się widocznym na całym 
świecie sygnałem, że polska gospodarka mimo pandemii 
zachowała potencjał produkcyjny i ma szansę ekspansji na 
nowe rynki”, opowiada Wenta. Udało się wtedy zorganizo-
wać MSPO, choć z dużymi ograniczeniami. Inne branże 
ucierpiały bardziej, bo targi były odwoływane. Na terenie 
hal wystawienniczych utworzono natomiast covidowy szpi-
tal tymczasowy. 

W 2021 roku w Międzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego uczestniczyło ponad 400 firm z 28 krajów, ale te-
goroczna, trzydziesta edycja jest rekordowa – swoje produkty 
zaprezentowało ponad 600 wystawców z blisko 40 krajów.

MIĘDZYNARODOWY 
SALON PRZEMYSŁU 
OBRONNEGO 
W 2022 ROKU ŚWIĘ-
TUJE JUBILEUSZ 
30-LECIA. WSPÓŁ- 
AUTORAMI SUKCESU 
MSPO SĄ MINISTER-
STWO OBRONY NA-
RODOWEJ ORAZ POL-
SKA GRUPA ZBROJE-
NIOWA

Dr ANDRZEJ MOCHOŃ, prezes Zarządu Targów 
Kielce: „Historia Targów Kielce nierozerwalnie 
związana jest z polskim przemysłem zbrojenio-
wym i MSPO”.
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D laczego akurat logistyka i to w sektorze obron-
ności?

Mówi się, że chłopcy dzielą się na tych, którzy 
zasypiają albo z plastikowym pistoletem pod po-

duszką, albo z ciężarówką. W oddziale Projects DSV 
Air&Sea Polska realizujemy projekty logistyczne z sekto-
rem obronnym, czyli można powiedzieć, że pod naszymi 
poduszkami jest i jedno, i drugie. 

Do świata logistyki trafiłem przez ciekawość. Podążałem 
za coraz bardziej skomplikowanymi projektami, związanymi 

Rozmowa z G r z e g o r z e m  S a m o ć , 
dyrektorem Działu Projects w DSV Air & Sea Polska 

ŻADNEGO 
OPÓŹNIENIA

z coraz trudniejszymi trasami i zwiększającą się wagą ładun-
ku, który miał być przewieziony: 50, 100, 150, 200 i więcej 
ton. Na trasie rządzą cały czas te same prawa fizyki, zmie-
niają się jedynie gabaryty naszych ładunków. 

Sektor obronny jest absolutnie fascynujący dla każdego, 
kto uwielbia ciągły rozwój, kto – jak ja – kocha komplikacje: 
różnorodne procedury bezpieczeństwa, techniki, wymagają-
ce środowisko regulacyjne, nietypowe ładunki. 

Najciekawsze projekty realizowane przez DSV Air&Sea? 
W zespole mamy takie powiedzenie, że każdy kolejny 

projekt jest najciekawszy. Jesteśmy pasjonatami i zawsze 
staramy się podnosić poprzeczkę sobie samym, realizując 
coraz bardziej złożone zlecenia. Partnerom, którzy powie-
rzają nam swoje strategiczne projekty, jesteśmy natomiast 
wdzięczni za zaufanie.

Jako Grupa DSV mamy doświadczenie w budowie koryta-
rzy humanitarnych w strefach konfliktów, w organizowaniu 
ogromnych transportów wojskowych o bardzo krótkim okre-
sie realizacji. Pamiętam projekt związany z transportem po-
jazdów wojskowych w Rotterdamie. Wspólnie z zespołem 
spędziliśmy bezsenne 72 godziny w największym porcie Eu-

ropy, prowadząc ręczną inwentaryzację i aktualizując doku-
mentację dla 1300 truckloadów [ładunek umieszczony na 
ciężarówkach]. To był przełomowy projekt w mojej karierze. 
Dotrzymaliśmy terminów, choć wszyscy wokół nas – łącznie 
z klientem – już zwątpili.

Projekt, który absolutnie mnie wciągnął, chociaż nie do-
tyczy sektora obronności, to ten, nad którym pracujemy 
właśnie teraz. Przygotowujemy się do transportu krytycz-
nych elementów do realizacji strategicznej inwestycji, jaką 
jest rozbudowa rafinerii w Płocku. Wymaga to od nas za-
projektowania wielu rozwiązań od podstaw, dotyczących 
m.in. barek, które będą w stanie popłynąć Wisłą – ostatnią 
wielką dziką rzeką Europy o nieuregulowanym przebiegu 
i niskim stanie wody – z urządzeniem mierzącym ponad 
90 m długości i ważącym około 950 t na pokładzie. A to 
tylko część naszej wspólnej drogi, na której znajdują się 
jeszcze kolejne etapy – transport morski oraz lądowy. Na 
każdym z odcinków musimy przewidzieć wszystko, łącznie 
z koniecznością rozbudowy infrastruktury: umocnieniem 
nabrzeża, przebudową dróg do odpowiedniej wytrzymało-
ści, zaplanowaniem wzmocnień dla mostów, które będzie-
my przekraczali.
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Bezpieczeństwo ma wiele aspektów – jako DSV 
Air&Sea wspieramy partnerów z różnych dzie-
dzin gospodarki w ich strategicznych inwesty-
cjach, które mają bezpośrednie przełożenie na 
bezpieczeństwo, np. energetyczne, danego kraju.

Jakieś projekty, które się nie powiodły? 
Szczerze? Nie było takich. Rzetelna analiza 

i przygotowanie przed złożeniem oferty są kluczo-
we w naszych działaniach. Nie przystępujemy do 
projektu, jeżeli nie jesteśmy pewni, że zrealizujemy 
nasze zobowiązania według planu, wyceny, 
a przede wszystkim bezpiecznie, czyli zgodnie ze 
wszystkimi przepisami oraz procedurami. 

Realizujemy 1000–2000 transportów rocznie dla 
sektora obronnego w całej Europie i jestem dumny 
z tego, że jako DSV Air&Sea Polska nigdy nie 
przekroczyliśmy kontraktowego terminu dostawy! 
Myślę, że dzisiaj wszyscy mamy świadomość, bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej, że terminowość 
lub przyspieszenie naszego transportu może mieć 
znaczenie dla bezpieczeństwa regionu.

Jak w ostatnich latach zmieniły się warunki 
transportu urządzeń wojskowych? Najpierw ca-
ły świat wstrzymał oddech przez COVID-19, 
a dziś zakłócenia z pewnością wprowadza wojna 
w Ukrainie.

W mojej ocenie kryzys pandemii uwypuklił zna-
czenie firm takich jak DSV Air&Sea i rolę naszych 
kontaktów z armatorami statków, właścicielami flot 
lotniczych cargo oraz zespołu ekspertów do spraw 
złożonych projektów, znających na wylot wszelkie 
regulacje. Przywracaliśmy przewidywalność tam, 
gdzie wszyscy sądzili, że nie jest to możliwe. 

Z kolei wojna w Ukrainie stanowi ogromne wy-
zwanie, ponieważ jednocześnie utrudniony jest nie 
tylko transport z Ukrainy, lecz także do tego kraju. 
I nie mówimy tu jedynie o lokalnych szlakach 
transportowych. Świetnym przykładem są polskie 
porty, które dzięki solidarnej decyzji Polski 
o wspieraniu Ukrainy nadały priorytet produktom 
eksportowym z tego kraju. Powoduje to jednak 
ograniczenia mocy portów, np. w zakresie rozła-
dunku innych towarów. A wszyscy wiemy, jak waż-
na jest np. terminowość dostaw uzbrojenia do 
Ukrainy czy baz NATO na wschodniej flance. Na-
szym atutem jest stale rozwijana, własna siatka 
czarterowa połączeń lotniczych z wykorzystaniem 
samolotów frachtowych przystosowanych do zała-
dunku elementów ponadgabarytowych. 

Czy DSV Air&Sea to tylko sektor obronny? 
Na targach zbrojeniowych w Kielcach czujemy 

się jak w domu – mieliśmy przyjemność realizo-

OD 1000 DO 2000 TRANSPORTÓW 
WOJSKOWYCH ROCZNIE REALIZOWA-
NYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH I NA ZLECE-
NIA KOMERCYJNE, WSPÓŁPRACA 
Z WIĘKSZOŚCIĄ PAŃSTW CZŁONKOW-
SKICH NATO, M.IN. Z USA, POLSKĄ, 
WŁOCHAMI, FRANCJĄ, PORTUGALIĄ, 
HISZPANIĄ, NIEMCAMI, AUSTRIĄ,  
DANIĄ, PAŃSTWAMI BAŁTYCKIMI, 
I ŻADNEGO OPÓŹNIENIA W HISTORII – 
TYM MOŻE SIĘ POCHWALIĆ 
DSV AIR&SEA POLSKA

wać projekty transportowe dla wielu wystawców, 
tak z Polski, jak i ze świata. Jesteśmy dumni z tego, 
że jako DSV Air&Sea mamy swój udział w proce-
sie rozbudowy systemów bezpieczeństwa wielu 
państw. Jednocześnie realizujemy m.in. projekty 
dla sektora energetycznego, przewozimy ładunki 
niebezpieczne, w tym chemiczne i materiały wybu-
chowe, biologiczne, maszyny przemysłowe, wydo-
bywcze i budowlane. 

Co trzeba wiedzieć przed realizacją projektu, 
aby zakończył się sukcesem?

Wszystko, co tylko się da. Dzięki naszemu do-
świadczeniu umiemy np. wskazać niewielkie błędy 
wymiarowe w dokumentach projektowych niektó-
rych pojazdów wchodzących w skład wyposażenia 
wojsk NATO, mogące znacznie zaważyć na kosz-
cie i czasie transportu. 

Proszę sobie wyobrazić, że kilka centymetrów 
lub kilogramów różnicy potrafi wydłużyć proce-
durę logistyczną o wiele tygodni, a sam koszt 
transportu zwiększyć o kilkaset procent. Przed 
wyceną i realizacją danego projektu przeprowa-
dzamy analizy: techniczne, prawne, drogowe,  
hydrologiczne, meteorologiczne, społeczne, śro-
dowiskowe. Dzięki tej wiedzy, doświadczeniu ze-
społu i tysiącom ekspertyz w naszej bazie danych 
potrafimy szybko ocenić możliwości transporto-
we, a także pomóc klientom znacznie zoptymali-
zować koszty transportu. 

Gdybym miał podsumować, to myślę, że do wła-
ściwej realizacji projektu logistycznego trzeba wie-
dzieć wszystko i jednej rzeczy nie wiedzieć. Nie 
wiedzieć, że się nie da.

Grzegorz Samoć: 
„W zespole mamy ta-
kie powiedzenie, że 
każdy kolejny projekt 
jest najciekawszy. Je-
steśmy pasjonatami 
i zawsze staramy się 
podnosić poprzeczkę 
sobie samym, reali-
zując coraz bardziej 
złożone zlecenia”.
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TEMAT 
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BEZCENNE 
BEZPIECZEŃSTWO

T A D E U S Z  W R Ó B E L

W ciągu kilku ostatnich miesięcy 
obserwujemy w Polsce intensywne zakupy 
uzbrojenia. Wojna w Ukrainie sprawiła,  

że także w wielu innych państwach NATO 

postanowiono zwiększyć 
inwestycje w obronność.
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Już od kilku lat 
polskie wojsko 
ma do dyspo-
zycji samobież-
ne moździerze 
Rak.
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ytuacja geopolityczna na świecie 
w ostatnich latach się pogorszy-
ła. W Europie cezurą była agre-
sja Rosji przeciwko Ukrainie 
w pierwszych miesiącach 2014 
roku. Wiele państw zachodnich 
nie potraktowało jednak tego wy-
darzenia jako impulsu do obudze-

nia się z letargu, w jaki popadło w czasach pozor-
nego spokoju po zakończeniu zimnej wojny. Przez 
lata zresztą poszczególne państwa nie reagowały 
na kolejne wezwania NATO do zwiększenia wy-
datków na obronność, których minimalny poziom 
– co najmniej 2% PKB (produktu krajowego brut-
to) – zasugerowano już w 2006 roku, a potem po-
twierdzano podczas kolejnych szczytów NATO, 
chociażby warszawskiego w 2016 roku. 

Co prawda formalnie wszyscy członkowie Soju-
szu zgadzali się, że należy zwiększyć wydatki 
obronne, ale nawet po rozpoczęciu się konfliktu 
we wschodniej Ukrainie tylko część państw na-
towskich podjęła działania, by faktycznie osią-
gnąć ów zalecany poziom. Dlatego w 2022 roku 
zaledwie dziewięciu z 30 członków NATO prze-
znaczy na obronność co najmniej 2% PKB.

NIE TYLKO ROSJA
Wpływ na takie podejście do kwestii wydat-

ków na obronność w dużej mierze miało poczu-
cie bezpieczeństwa w poszczególnych krajach. 

Dlatego we wspomnianej dziewiątce jest aż sze-
ściu członków NATO, którzy wstąpili do paktu 
obronnego po zakończeniu zimnej wojny. Pięciu 
z nich znajduje się na zagrożonej agresywną poli-
tyką Rosji wschodniej flance Sojuszu Północno-
atlantyckiego. Największy poziom wydatków 
obronnych w tym roku – 2,42% PKB – osiągnie 
Polska. Co najmniej 2% PKB przeznaczą też Es-
tonia, Litwa, Łotwa i Słowacja. Szóstym z no-
wych członków wydających dużo na obronność 
jest Chorwacja, która znajduje się w nadal nie do 
końca stabilnych zachodnich Bałkanach i stara 
się zachować parytet pod względem zdolności 
militarnych z Serbią. 

Tradycyjnie bardzo dużo na obronność wydają 
Stany Zjednoczone. Muszą, jeśli chcą zachować 
status globalnego mocarstwa wobec wyzwania 
rzuconego im przez Chiny i Rosję. W Europie 
Zachodniej natomiast jedynym dużym państwem 
należącym do NATO, które regularnie wydaje na 
obronność ponad 2% PKB, jest Wielka Brytania. 
Ten kraj uważa, że potrzebuje silnej armii nie 
tylko do obrony swych terytoriów, lecz także po 
to, by zachować wpływy w różnych regionach 
świata, gdzie ma interesy polityczne, militarne 
i ekonomiczne. Co więcej, po wystąpieniu z Unii 
Europejskiej Wielka Brytania – zachowując swe 
zobowiązania sojusznicze w ramach NATO – 
postanowiła zwiększyć aktywność wojskową 
m.in. na obszarze indo-pacyficznym, czego 
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O tym, czy Europejczycy będą musieli się zbroić, zadecydują przede wszystkim przebieg konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz kolejne posunięcia 
polityczno-militarne reżimu na Kremlu. Na zdjęciu haubica Krab z powodzeniem wykorzystywana przez wojska ukraińskie 
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Tradycyjnie bardzo dużo na obron-
ność wydają Stany Zjednoczone. 
Muszą, jeśli chcą zachować status 
globalnego mocarstwa wobec wy-
zwania rzuconego im przez Chiny 
i Rosję. Na zdjęciu F-22 Raptor
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Państwo 2014 2019 2020 2021* 2022*
Albania 1,35 1,28 1,30 1,22 1,62

Belgia 0,97 0,89 1,02 1,04 1,18

Bułgaria 1,31 3,13 1,60 1,59 1,67

Chorwacja 1,82 1,61 1,71 2,01 2,03

Czarnogóra 1,50 1,33 1,73 1,57 1,75

Czechy 0,94 1,18 1,30 1,39 1,33

Dania 1,15 1,29 1,37 1,33 1,39

Estonia 1,93 2,05 2,35 2,07 2,34

Francja 1,82 1,81 2,00 1,91 1,90

Grecja 2,22 2,45 2,91 3,70 3,76

Hiszpania 0,92 0,91 1,00 1,04 1,01

Holandia 1,15 1,32 1,41 1,38 1,65

Kanada 1,01 1,30 1,42 1,32 1,27

Litwa 0,88 2,00 2,08 2,00 2,36

Luksemburg 0,37 0,54 0,58 0,47 0,58

Łotwa 0,94 2,02 2,21 2,11 2,10

Macedonia Północna 1,09 1,16 1,27 1,47 1,78

Niemcy 1,19 1,35 1,53 1,49 1,44

Norwegia 1,55 1,86 2,00 1,75 1,55

Polska 1,86 1,98 2,23 2,22 2,42

Portugalia 1,31 1,37 1,43 1,56 1,44

Rumunia 1,35 1,84 2,02 1,86 1,99

Słowacja 0,99 1,71 1,95 1,73 2,00

Słowenia 0,97 1,06 1,06 1,24 1,22

Stany Zjednoczone 3,72 3,51 3,66 3,51 3,47

Turcja 1,45 1,85 1,86 1,62 1,22

Węgry 0,86 1,34 1,77 1,68 1,55

Wielka Brytania 2,13 2,06 2,30 2,26 2,12

Włochy 1,14 1,17 1,59 1,58 1,54

ROCZNE NAKŁADY 
NA OBRONNOŚĆ 
W PAŃSTWACH NATO 
(PROCENT PKB) 

Luftwaffe wzbogaci 
się o 15 odrzutow-

ców Eurofighter Ty-
phoon w wersji walki 

elektronicznej i roz-
poznawczej.
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przejawem jest porozumienie AUKUS, które 
przyniosło zacieśnienie współpracy polityczno-
-wojskowej tego kraju z USA i Australią.

Niemniej jednak absolutnym liderem w NATO, 
jeśli chodzi o nakłady na obronność, jest Grecja, 
która w tym roku przeznaczy na ten cel aż 3,76% 
PKB. Starała się nie oszczędzać na tej sferze na-
wet w czasach kryzysu finansowego, a wydatki 
obronne gwałtownie wzrosły w tym kraju po 2019 
roku z powodu kolejnych napięć w stosunkach 
z historycznym rywalem, a zarazem także człon-
kiem NATO – Turcją. Ta natomiast jest przykła-
dem odwrotnej tendencji. Problemy ekonomiczne 
sprawiły, że w ostatnich latach nakłady obronne 
w tym kraju znacznie spadły. 

DODATKOWE MILIARDY
Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku 

spowodowała, że tym razem również inne pań-
stwa zaczęły zwiększać nakłady na obronność. 
W Niemczech przez lata wydatki na wojsko były 
przedmiotem ostrych sporów politycznych. Nie-
mal każdy większy zakup uzbrojenia lub sprzętu 
wojskowego część polityków kontestowała. Tak 
było chociażby z wyborem następcy myśliwsko-* Dane szacunkowe 
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Politycy niemieccy raczej zgodnie uznali, że Bundeswehra wymaga 
dużych inwestycji, by odzyskała zdolności bojowe. Już 27 lutego 2022 
roku, trzy dni po wybuchu wojny na wschodzie Europy, kanclerz Olaf 
Scholz (na zdjęciu u góry) ogłosił utworzenie specjalnego funduszu 
w kwocie 100 mld euro, umożliwiającego zakupy uzbrojenia, które były 
odkładane od lat.
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-bombowych samolotów Tornado, które mają zostać wycofa-
ne ze służby w latach 2025–2030.

Teraz ta sytuacja uległa zmianie. Politycy niemieccy ra-
czej zgodnie uznali, że Bundeswehra wymaga dużych inwe-
stycji, by odzyskała zdolności bojowe. Już 27 lutego 2022 
roku, trzy dni po wybuchu wojny na wschodzie Europy, 
kanclerz Olaf Scholz ogłosił utworzenie specjalnego fundu-
szu w kwocie 100 mld euro, umożliwiającego zakupy uzbro-
jenia, które były od lat odkładane na później. 

Największym beneficjentem funduszu specjalnego będzie, 
jak to określono w dokumencie „Projekty aktywów specjal-
nych Bundeswehry 2022”, „wymiar powietrzny”, obejmujący 
zarówno statki powietrzne we wszystkich rodzajach sił zbroj-
nych, jak i naziemne systemy obrony przeciwlotniczej, prze-
ciwrakietowej oraz antydronowej. Na inwestycje w tym obsza-
rze przewidziano kwotę 40,9 mld euro. Jednym z pierwszych 
posunięć niemieckiego rządu było wystąpienie do Stanów 
Zjednoczonych o sprzedaż 35 maszyn F-35 Lightning. Roz-
strzygnięty został też przetarg na 60 nowych ciężkich śmi-
głowców transportowych. Niemcy wybrali CH-47F Chinook 
oferowane przez Boeinga, u którego zamówią też kolejne mor-
skie samoloty patrolowo-uderzeniowe P-8 Poseidon. Równo-
cześnie, aby uspokoić rodzimy przemysł lotniczy, zapowie-
dziano wyasygnowanie środków z funduszu na kontynuację 
programu „Eurofighter Typhoon”, czyli na opracowanie i za-

kup 15 odrzutowców w wersji walki elektronicznej i rozpo-
znawczej. Zarezerwowano również pieniądze na myśliwiec 
nowej generacji, nad którym Niemcy pracują w kooperacji 
z Francją i Hiszpanią. 

Niemcy chcą także inwestować we wzmocnienie obrony 
przeciwrakietowej. Tuż po wybuchu wojny rosyjsko-ukraiń-
skiej pojawiły się informacje, że Berlin jest zainteresowany 
izraelskim systemem Arrow 3. Niemniej jednak w grę wcho-
dzą też opcje amerykańskie – THAAD lub Aegis. Niezwykle 
wysoko na liście priorytetów modernizacyjnych Bundeswehry 
znalazły się również systemy łączności oraz dowodzenia 
i kontroli, na które przewidziano 20,7 mld euro. Niewiele 
mniej, bo 19,3 mld euro, ulokowane zostanie w programach 
morskich. Przy czym tu postawiono głównie na zwiększanie 
liczby już budowanych okrętów. Na unowocześnienie wojsk 
lądowych Niemcy przeznaczą natomiast 16,6 mld euro. Część 
tej kwoty zostanie wyasygnowana na projekty następców bojo-
wego wozu piechoty Marder i kołowego transportera Fuchs. 
Przewidziano również pieniądze na dokończenie modernizacji 
BWP Puma oraz na projekt nowej generacji czołgu podstawo-
wego, który już powstaje we współpracy z Francją. 

TRYB GOSPODARKI WOJENNEJ
Pieniądze ze specjalnego funduszu będą inwestowane 

w programy modernizacyjne Bundeswehry w latach 2023–
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Grecja starała się nie oszczędzać na obronności nawet w czasach kryzysu finansowego, a wydatki 
na ten cel gwałtownie wzrosły w tym kraju po 2019 roku z powodu kolejnych napięć w stosunkach z histo-
rycznym rywalem, a zarazem także członkiem NATO – Turcją. Na zdjęciu wóz M901 ITV
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2027. Co prawda kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że 
Niemcy zwiększą wydatki obronne do 2% PKB, ale w cza-
sach funkcjonowania funduszu budżet resortu obrony nie bę-
dzie znacząco rósł i pozostanie na poziomie około 50 mld 
euro rocznie. Nie padły też konkretne deklaracje co do jego 
wielkości po 2027 roku. 

Większa jasność panuje w tej kwestii u najbliższego euro-
pejskiego sojusznika Niemiec – Francji, której udało się 
osiągnąć pułap wydatków obronnych na poziomie 2% PKB 
w 2020 roku, ale potem nastąpił spadek. Rząd w Paryżu nie 
zdecydował się na wyasygnowanie dodatkowych środków na 
obronność w 2022 roku (w tegorocznym budżecie zaplano-
wano na ten cel 40,9 mld euro). Niemniej jednak 7 lipca mi-
nister do spraw sił zbrojnych Sébastien Lecornu zapowie-
dział, że przyszłoroczny budżet ma zwiększyć się o 3 mld 

euro, obecny powiększono zaś o 1,7 mld euro w porównaniu 
z rokiem 2021. Minister stwierdził, że dodatkowe fundusze 
są potrzebne m.in. na uzupełnienie amunicji i sprzętu prze-
kazanego Ukrainie. 

Konieczne jest też kupienie dodatkowych myśliwców Ra-
fale, by utrzymać potencjał lotnictwa bojowego, ponieważ 
pewna liczba maszyn starszej wersji należących do francu-
skich sił powietrznych została w ostatnich latach odsprzeda-
na Grecji i Chorwacji. W wojskach lądowych priorytetowy 
pozostanie program „Scorpion”, obejmujący dostawy pojaz-
dów opancerzonych Griffon, Serval i Jaguar oraz moderniza-
cję czołgów Leclerc. Jako inne priorytetowe obszary inwe-
stycji minister Lecornu wymienił technologię kosmiczną, 
obronę cybernetyczną oraz systemy bezzałogowe, na co mia-
ły wpływ pierwsze doświadczenia z wojny w Ukrainie.
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Francuski minister do spraw 
sił zbrojnych Sébastien 
Lecornu zapowiedział, że 
przyszłoroczny budżet ma 
się zwiększyć o 3 mld euro. 
Z prawej francuski pojazd 
opancerzony Serval

TYLKO DZIEWIĘCIU CZŁONKÓW SOJU-
SZU, WŚRÓD KTÓRYCH JEST POLSKA, 
PRZEZNACZY W TYM ROKU NA OBRON-
NOŚĆ CO NAJMNIEJ 2% PKB, CZYLI 
OSIĄGNIE ZALECANY OD LAT PRZEZ 
NATO POZIOM NAKŁADÓW NA TĘ SFERĘ

Włoskie wojska 
lądowe szukają 

następcy BWP Dardo 
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Dlatego prezydent Francji Emmanuel 
Macron polecił ministerstwu do spraw 
sił zbrojnych dostosowanie do nowej 
sytuacji geopolitycznej sześcioletniego 
planu wydatków na obronę, znanego 
jako ustawa o programowaniu wojsko-
wym na lata 2019–2025. Z kolei wystę-
pując w czerwcu na konferencji pod-
czas wystawy zbrojeniowej Eurosatory 
pod Paryżem, stwierdził, że jego kraj 
wszedł w tryb prowadzenia gospodarki 
wojennej, i dodał, że taki stan będzie 
trwał przez długi czas.

Podobny proces zwiększania nakła-
dów na obronność ma miejsce w sąsied-
nich Włoszech. W tym roku przewi-
dziano dla ministerstwa obrony 18 mld 
euro, czyli o 1,2 mld euro więcej niż 
przed rokiem. Przy czym znacząco, bo 
aż o 34%, zwiększyły się fundusze 
przewidziane na zakupy (z 4 mld euro 
do 5,42 mld euro). Wydatki resortu 
obrony nie dają jednak pełnego obrazu 
sytuacji, bo należy pamiętać o dopłatach ministerstwa prze-
mysłu do zamówień w rodzimej zbrojeniówce, które w tym 
roku wyniosą 2,43 mld euro. Ta forma wsparcia tego sektora 
jednocześnie zwiększa zdolności obronne Włoch. 

Po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego minister 
obrony Lorenzo Guerini stwierdził, że priorytetem jest przy-
gotowanie się do konwencjonalnych działań bojowych. Stąd 
w wojskach lądowych ważnym programem jest wybór na-
stępcy BWP Dardo. W tym roku jego koszty oszacowano na 
3,74 mld euro. W lotnictwie natomiast będą kontynuowane 
programy związane z myśliwcami Eurofighter i F-35. Włosi 
zwiększą też swój wkład finansowy w program nowej gene-
racji samolotu bojowego Tempest, realizowany z Wielką 
Brytanią, Szwecją i Japonią. 

Pomimo wzrostu wydatków obronnych zalecany przez 
NATO poziom 2% PKB uda się Włochom osiągnąć dopie-
ro w 2028 roku. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto 
w parlamencie w marcu 2022 roku. Jeszcze więcej czasu 
zajmie to Hiszpanii, która przeznaczy na obronę równowar-
tość 2% PKB w 2029 roku. W jej przypadku będzie to 
wielkie wyzwanie oznaczające konieczność podwojenia 
budżetu obronnego, który obecnie stanowi tylko około 
1% PKB. Hiszpania nie jest jednak na końcu listy, bo jeden 
z najzamożniejszych członków NATO – Luksemburg – 
przeznacza na obronność poniżej 0,6% PKB i ma w pla-
nach zwiększyć tę sumę do 1%, ale osiągnie ten pułap do-
piero w 2028 roku.

POLSKA W CZOŁÓWCE
Wydatki obronne po rozpoczęciu przez Rosję agresji na 

Ukrainę postanowili podnieść jeszcze dwaj zachodnioeuropej-
scy członkowie NATO – Belgia (osiągnie poziom 2% PKB 

w 2030 roku) i Norwegia – oraz ubiega-
jąca się o członkostwo w nim Szwecja. 
Poważnie do inwestycji w swe bezpie-
czeństwo podchodzą też państwa ze 
wschodniej flanki Sojuszu Północno-
atlantyckiego. Na największy wysiłek 
zdobył się nasz południowo-wschodni 
sąsiad. Otóż Słowacja od 2014 roku, gdy 
rozpoczął się konflikt rosyjsko-ukraiński, 
zwiększyła wydatki na obronność o po-
nad 100%. Zamówiono m.in. eskadrę 
myśliwców F-16, śmigłowce UH-60 
i nowe armatohaubice, a w tym roku wy-
brano dostawcę nowego bojowego wozu 
piechoty. Z kolei w Polsce po otwartej 
rosyjskiej agresji na Ukrainę ustawowo 
podniesiono wydatki na obronność do 
3% PKB już w 2023 roku. Na podobne 
posunięcie zdecydowały się też Litwa 
(2,52% w 2022 roku), Łotwa (do 
2,5% PKB w 2025 roku) i Rumunia 
(2,5% PKB od 2023 roku).

Wojna na wschodzie Europy dała 
asumpt do zwiększania nakładów na obronność w części 
państw NATO. Dlatego, jak poinformował podczas madryc-
kiego szczytu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, do 
2024 roku 2% PKB na obronę przeznaczać będzie 19 z 28 eu-
ropejskich członków Sojuszu. Trudno jednak będzie tu mówić 
o pełnym sukcesie, ponieważ niektórym państwom uda się 
osiągnąć wskazany poziom dopiero w roku 2030 lub nawet 
później. Z powodów ekonomicznych nie wszyscy mogą sobie 
pozwolić na gwałtowne zwiększenie wydatków. Znaczenie ma 
tu również niekiedy brak poparcia społecznego dla takich in-
westycji, co politycy muszą uwzględniać. Jednak już podjęte 
decyzje wskazują, że wśród krajów spełniających natowskie 
minimum wydatków na obronność znajdą się w najbliższych 
latach wszystkie państwa położone na wschodniej flance. Li-
derem tu jest i pozostanie Polska. 

Na pewno ze względu na sytuację w regionie zbroić się 
będą też Grecy i zachodniobałkańscy członkowie Sojuszu. 
Niemniej jednak widać tendencję zwiększania wydatków 
obronnych również w Europie Zachodniej, ale czy okaże się 
ona trwała, czas pokaże. Wpływ na to mogą mieć nowe, dziś 
nieznane czynniki. Przykładem z ostatnich lat jest pandemia 
COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku i wywołała 
problemy gospodarcze w wielu krajach. Niekiedy oznaczało 
to zamrożenie lub obniżenie wydatków obronnych. Z drugiej 
strony mogą się zdarzyć skokowe jednoroczne wzrosty zwią-
zane z koniecznością opłacenia dużych zamówień uzbroje-
nia, jak to miało miejsce w 2019 roku w Bułgarii w związku 
z zakupem myśliwców F-16. Niemniej jednak kluczowym 
czynnikiem decydującym o tym, czy Europejczycy będą mu-
sieli się zbroić, będzie przebieg konfliktu rosyjsko-ukraiń-
skiego oraz kolejne posunięcia polityczno-militarne reżimu 
na Kremlu. 

PREZYDENT FRAN-
CJI EMMANUEL 
MACRON POLECIŁ 
MINISTERSTWU DO 
SPRAW SIŁ ZBROJ-
NYCH DOSTOSOWA-
NIE DO NOWEJ SYTU-
ACJI GEOPOLITYCZ-
NEJ SZEŚCIOLETNIE-
GO PLANU WYDAT-
KÓW NA OBRONĘ, 
ZNANEGO JAKO USTA-
WA O PROGRAMOWA-
NIU WOJSKOWYM NA 
LATA 2019–2025
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Bez względu na to, czy mówimy o armii li-
czącej setki tysięcy żołnierzy i mającej do 
dyspozycji setki miliardów dolarów bu-
dżetu obronnego, jak to jest w przypadku 

Stanów Zjednoczonych, czy o wojsku dysponują-
cym jedynie kilkoma brygadami i mocno okrojo-
nym budżetem, jak to ma miejsce chociażby u na-
szych sąsiadów Czechów, największym wyzwa-
niem modernizacyjnym sił zbrojnych na całym 
świecie jest sprawność systemu pozyskiwania 
sprzętu wojskowego. 

Doprecyzujmy: pojęcie „sprawność” rozumiane 
jest jako zdolność nie tylko do właściwego defi-
niowania potrzeb danej armii, ale również do 
określania harmonogramu dostaw sprzętu, wybie-
rania najlepszych rozwiązań spośród tych, które 
są już dostępne na rynku, a także poszukiwania 

Polscy żołnierze, by mogli efektywnie 
działać, muszą być wyposażeni 

w nowoczesne uzbrojenie. Dlatego 
Ministerstwo Obrony Narodowej 

zdecydowało się na głęboką reformę 
systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego.

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

SPRAWNY 
MECHANIZM

W przypadku kara-
binków Grot rolę ge-
stora, czyli instytu-
cji odpowiadającej 
za ich eksploatację, 
do 1 stycznia 2022 
roku pełniło Do-
wództwo Wojsk 
Obrony Terytorial-
nej. Teraz więk-
szość zadań w tym 
zakresie przejęła 
Agencja Uzbrojenia.
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nowych oraz kupna ich szybko i w jak najkorzyst-
niejszej cenie.

Pomysły na to, jak zbudować sprawny system 
pozyskiwania sprzętu, są na całym świecie różne. 
W przypadku Stanów Zjednoczonych, które na 
zbrojenia wydają najwięcej ze wszystkich państw 
na świecie, na pierwszy rzut oka postawiono na 
centralizację i przewodnią rolę Departamentu 
Obrony USA, ale instytucji mogących zamawiać 
w przemyśle warte czasami miliardy dolarów 
projekty badawczo-rozwojowe jest bez liku. Nie-
które mają do dyspozycji kwoty większe niż bu-
dżet obronny naszego kraju.

Jeżeli chodzi o rodzimy system pozyskiwania 
sprzętu i uzbrojenia wojskowego, to zarówno 
przedstawiciele resortu obrony, jak i branżowi 
eksperci byli bardzo zgodni w jego ocenie – był 
nadmiernie rozbudowany i mało wydajny. „Pro-
ces kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego jest 
długotrwały i skomplikowany. Zbyt wiele pod-
miotów zostaje zaangażowanych w ten proces, 
w konsekwencji czego następuje przerzucanie się 
odpowiedzialnością oraz występuje problem 
z decyzyjnością”, twierdził minister obrony naro-
dowej Mariusz Błaszczak. 

Bez trudu można wskazać programy moderni-
zacyjne, które ucierpiały przez wojskową biuro-
krację. Doskonałym przykładem jest ten dotyczą-
cy armartohaubicy Krab. Od momentu urucho-
mienia programu badawczo-rozwojowego do 
wdrożenia działa do służby minęło 18 lat (prze-
targ ogłoszono w 1997 roku, a pierwszego seryj-
nego kraba przekazano wojsku w 2015 roku). 

NOWY WYMIAR 
Panaceum na problemy rodzimego systemu 

pozyskiwania sprzętu miała być jego centraliza-
cja w ramach nowej instytucji. „Mamy przygoto-
wany projekt ustawy o powołaniu Agencji 
Uzbrojenia, która będzie podstawową instytucją 
odpowiedzialną za pozyskiwanie sprzętu wojsko-
wego oraz jedynym ośrodkiem decyzyjnym. Po-
wstanie ona w wyniku połączenia kilku instytu-
cji”, zadeklarował we wrześniu 2020 roku 
Mariusz Błaszczak. 

Ostatecznie Agencja Uzbrojenia powstała na 
mocy decyzji ministra obrony narodowej z 29 li-
stopada 2021 roku. Nie tylko przejęła zadania In-
spektoratu Uzbrojenia MON, lecz także została 
następcą prawnym Inspektoratu Implementacji In-
nowacyjnych Technologii Obronnych oraz Biura 
ds. Umów Offsetowych. Agencja, poza częścią 
zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jako-
ści i Kodyfikacji, przejęła również nadzór nad re-
jonowymi przedstawicielstwami wojskowymi.

Gen. bryg. ARTUR 
KUPTEL, szef Agencji 
Uzbrojenia: „Zmiany 
w systemie pozyski-
wania sprzętu woj-
skowego przełożyły 
się na wzrost efek-
tywności moderniza-
cji technicznej, cze-
go wyrazem są m.in. 
podpisane w 2022 
roku umowy na do-
stawy sprzętu woj-
skowego dla Sił 
Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.

Częścią pakietu aktów prawnych powołujących 
do życia Agencję Uzbrojenia była decyzja szefa 
MON-u o utworzeniu Rady Modernizacji Tech-
nicznej, organu doradczego ministra w dziedzinie 
procesów modernizacyjnych. W skład RMT we-
szli: szef Sztabu Generalnego WP oraz reprezen-
tanci Agencji Uzbrojenia i departamentów MON-u: 
Polityki Zbrojeniowej, Strategii i Planowania 
Obronnego oraz Budżetowego. 

NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT
Nowa instytucja rozpoczęła działalność 1 stycz-

nia 2022 roku. „Agencja Uzbrojenia odpowiada 
za realizację czynności związanych z definiowa-
niem wymagań sprzętowych na potrzeby opera-
cyjne, inicjowanie prac badawczo-rozwojowych 
oraz przeprowadzanie procedur pozyskiwania 
sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP 
wraz z powiązanymi inwestycjami budowlanymi”, 
wyjaśnia ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy 
Agencji Uzbrojenia, i dodaje, że w gestii nowej 

M
O

N Czy bez zmian systemo-
wych udałoby się podpi-

sać wielomiliardowe kon-
trakty na zakup czołgów 

Abrams, śmigłowców 
AW149 (na zdjęciu), sys-

temów przeciwlotniczych 
Narew, dronów uderze-
niowo-rozpoznawczych 

Gladius, czołgów podsta-
wowych K2 oraz armato-

haubic K9?
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instytucji jest też nadzór nad jakością dostarczanych wyro-
bów, przygotowanie i nadzorowanie umów offsetowych oraz 
zarządzanie prawami własności intelektualnej. Jak widać, 
cały proces pozyskiwania sprzętu jest teraz skupiony w jed-
nej instytucji.

W praktyce przejęcie przez Agencję Uzbrojenia tak ogrom-
nego zakresu obowiązków oznaczało m.in. likwidację do-
tychczas funkcjonującego systemu gestorskiego. Jako przy-
kład niech posłużą karabinki Grot. Rolę ich gestora, czyli in-
stytucji odpowiadającej za eksploatację tego sprzętu, w tym 
określanie wymagań eksploatacyjno-technicznych, do 
1 stycznia 2022 roku pełniło Dowództwo Wojsk Obrony Te-
rytorialnej, a teraz większość zadań w tym zakresie przejęła 

Agencja Uzbrojenia. DWOT występuje jako opiniujący je  
organ ekspercki.

REKORDOWE KONTRAKTY
To, czy zreformowany w 2021 roku rodzimy system pozy-

skiwania sprzętu wojskowego działa właściwie, przyjdzie 
nam ocenić z dłuższej perspektywy. Jednak pewne wnioski 
można wyciągnąć już teraz. Przez pół roku funkcjonowania 
Agencji Uzbrojenia zawarte zostały kontrakty o rekordowej 
wręcz wartości. Skuteczność nowej formuły potwierdza 
gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia: „Zmiany 
w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego przełożyły się 
na wzrost efektywności modernizacji technicznej, czego wy-
razem są m.in. podpisane w 2022 roku umowy na dostawy 
sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Nie spoczywamy jednak na laurach i nie ustajemy 
w wysiłkach, które przełożą się na dalsze usprawnienia 
w systemie pozyskiwania. Prace są w toku”. 

Czy w poprzedniej formule udałoby się nam podpisać 
wielomiliardowe kontrakty na zakup czołgów Abrams, śmi-
głowców AW149, systemów przeciwlotniczych Narew, dro-
nów uderzeniowo-rozpoznawczych Gladius, czołgów podsta-
wowych K2 oraz armatohaubic K9? Najprawdopodobniej 
tak, pytanie jednak, ile czasu zajęłoby instytucjom tworzą-
cym do niedawna system zakupowy przygotowanie i za-
twierdzenie odpowiedniej dokumentacji, przyjęcie odpo-
wiednich wytycznych, opinii, wskazań. To mogłyby być nie 
miesiące, lecz lata. 

PRZEZ PÓŁ ROKU FUNK-
CJONOWANIA AGENCJI 
UZBROJENIA ZAWARTE 
ZOSTAŁY KONTRAKTY 
O REKORDOWEJ 
WARTOŚCI
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E W A  K O R S A K

SUPERMOC 
RAPTORÓW

W 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku pojawiły się amerykańskie 

samoloty F-22 Raptor.  
To najsilniejsze jak dotąd lotnicze 

wzmocnienie wschodniej flanki NATO. 
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I nformację o tym, że myśliwce F-22 przylecą do 
Polski, by wzmocnić wschodnią flankę NATO,  
wicepremier Mariusz Błaszczak podał pod koniec 
lipca, a już kilka dni później 12 samolotów F-22 wy-
lądowało w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Ła-
sku. Taka sytuacja to ewenement. Raptory nigdy nie 
stacjonują w nieamerykańskich bazach, bo dostęp do 

tych maszyn jest bardzo chroniony. Ze względu na ich unikato-
we zdolności US Air Force (amerykańskie siły powietrzne) 
dbają o to, żeby nikt nie mógł dokładnie poznać F-22. 

„Dlatego ich obecność w Polsce to bardzo silny przekaz 
w stronę Rosji – mamy u siebie najlepsze spośród natow-
skich platform, samoloty do walki na najwyższym poziomie, 
jeśli chodzi o domenę powietrzną. Sojusz w ten sposób bar-
dzo jasno deklaruje: nie cofniemy się nawet o centymetr”, 
komentuje obecność myśliwców F-22 Raptor w Polsce 
gen. bryg. Ireneusz Nowak, zastępca inspektora sił powietrz-
nych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na 
czym polega supermoc raptorów?

NIEWIDZIALNA BESTIA
Przede wszystkim raptory są bardzo szybkie. Osiągają 

prędkość naddźwiękową bez dopalacza, który owszem – 
zwiększałby moc ciągu silnika, ale zużycie paliwa byłoby 
znacznie większe. A tu nie ma miejsca na kompromisy, bo te 

samoloty, nawet gdy przenoszą ciężkie uzbrojenie, są szyb-
sze niż inne maszyny tego typu. Ponadto raptory zostały 
stworzone do manewrowania w powietrzu. Potrafią wykony-
wać figury akrobatyczne, które wykorzystuje się w walce 
w powietrzu, nawet przy prędkości naddźwiękowej. Udaje 
się to dzięki ciągowi wektorowanemu, czyli rozwiązaniu po-
zwalającemu na zmianę kierunku wektora siły ciągu silnika 
odrzutowego względem własnej osi. 

Niesamowita prędkość i zdolności manewrowania raptora 
to jedno, ale o bezkonkurencyjności tego samolotu decyduje 
również wykorzystana do jego budowy technologia stealth, 
która bardzo utrudnia wykrycie maszyny przez radary i sys-
temy przeciwlotnicze przeciwnika. Składa się na nią kilka 
elementów. Przede wszystkim, aby samolot mógł pochła-
niać, a nie odbijać promieniowanie radarów, do jego budowy 
użyto „radar absorbing materials”, czyli specjalnych mate-
riałów kompozytowych oraz farb. Przed namierzeniem chro-
nią go również kształt oraz dbałość o detale – hełm pilota 
oraz małe części, które mogłyby odbić promieniowanie rada-
rów i zdradzić położenie samolotu, są w odpowiedni sposób 
zabezpieczone. Nawet uzbrojenie, które mogłoby być new-
ralgicznym dla radarów elementem, jest przenoszone w ko-
morach ukrytych wewnątrz myśliwca. 

Wiadomo jednak, że samolot można też wykryć, gdy 
się dostrzeże jego ślad termiczny. Dlatego silniki F-22 

Oprócz F-22 loty nad 
wschodnią flanką 
NATO wykonują  
m.in. F-35, F-18, 
F-16, F-15, bezzało-
gowce MQ9, a także 
tankowce KC-135, 
eurofightery, mirage 
i rafale, gripeny czy 
A400M. 
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Gen. bryg. IRENEUSZ NOWAK: 
„Od samego początku konfliktu 

w Ukrainie wszystkie kraje Soju-
szu wysłały swoje statki powietrz-

ne we wschodnie rejony NATO. 
Zresztą wystarczyło wówczas 

otworzyć stronę internetową Fly-
Radar, by zobaczyć, jak olbrzymi 

ruch w powietrzu powodowały 
wojskowe maszyny”. 

RAPTORY W 32 BAZIE 
LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 
PEŁNIĄ MISJĘ NATO AIR 
SHIELDING
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wykorzystują do schładzania gazów wylotowych zimne po-
wietrze. „Podczas ćwiczeń »Red Flag« wielokrotnie udowod-
niono, że niesamowite zdolności do walki w powietrzu oraz 
cechy charakterystyczne dla samolotów piątej generacji, 
a więc skryta wymiana danych i niezauważalność dla radarów, 
to niezwykle skuteczne połączenie”, mówi gen. Ireneusz 
Nowak. Zwraca też uwagę na to, gdzie – gdyby zaszła taka 
konieczność – operowałby myśliwiec. „Będzie działał na 
pierwszej linii i najdalej w głąb teryto-
rium wroga. Te platformy są nie do wy-
krycia przez radary i systemy antydostę-
powe Rosji”, podkreśla generał. 

Swojej przewagi w domenie po-
wietrznej nie ukrywają sami Ameryka-
nie. „Cóż, rzeczywiście jesteśmy »nie-
co« szybsi niż inni”, uśmiecha się 
płk Michael „Papay” Kendall, dowódca 
amerykańskich lotników w Polsce, 
i dodaje: „Do tego technologia stealth, 
w którą są wyposażone F-22, to kom-
pletny »game changer«, jeśli chodzi 
o walkę. Dzięki temu jesteśmy o krok 
przed przeciwnikiem”.

DOBRZE, ŻE MAMY 
ICH U SIEBIE

Raptory w 32 Bazie Lotnictwa Tak-
tycznego pełnią misję NATO Air Shiel-
ding. Decyzja w tej sprawie zapadła 
podczas szczytu Sojuszu Północno-
atlantyckiego w Madrycie. Misja pole-
ga na wzmacnianiu obecności lotnic-
twa państw NATO na wschodniej flance, m.in. w ramach 
Baltic Air Policing, ale też obrony przeciwlotniczej na grani-
cy z Rosją i Białorusią. „Chodzi o to, aby odstraszać i ochra-
niać przed wszelką agresją rosyjską”, mówił o misji NATO 
Air Shielding gen. bryg. Christoph Pliet, zastępca szefa szta-
bu operacji w NATO Allied Air Command. Jakiego typu za-

dania wykonują platformy powietrzne 
biorące w niej udział?

„Zapewniamy osłonę lub wykonuje-
my misje typowe dla działań air poli-
cing”, powiedział, nie zdradzając wię-
cej szczegółów, płk Kendall. Podkreślił 
jednak, że w ramach misji NATO Air 
Shielding samoloty państw wschodniej 
flanki integrują się podczas działań 
w przestrzeni powietrznej. „Do tej pory 
wykonywaliśmy misje ze Słowakami 
i z Polakami”, wyjaśnia amerykański pi-

lot i dodaje, że obecność raptorów w Polsce to pokaz siły So-
juszu: „F-22 potrafią naprawdę dobrze przekazywać komuni-
kat: »Hej, jesteśmy tu, potrafimy z tego miejsca realizować za-
dania i bronić wschodniej flanki NATO!«”. Taki pokaz siły 
miał miejsce nad Słowacją, kiedy F-22 w towarzystwie my-
śliwców Rafale, MiG-29 i Eurofighter Typhoon, a także bom-

F-22 ZOSTAŁY UŻYTE DO MISJI 
BOJOWEJ W SYRII 23 WRZE-
ŚNIA 2014 ROKU. WYKONANO 
WTEDY UDERZENIE NA CELE 
TZW. PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

Płk MICHAEL „PAPAY” KENDALL: 
„Technologia stealth, w którą są wyposażone 
F-22, to kompletny »game changer«, jeśli 
chodzi o walkę. Dzięki temu jesteśmy 
o krok przed przeciwnikiem”.
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bowców B-52 wykonały treningową operację przeciwko nie-
mieckim bateriom przeciwlotniczym i przeciwrakietowym 
Patriot. Piloci z Francji, Wielkiej Brytanii, ze Słowacji 
i z USA trenowali uderzenie precyzyjne w cele naziemne 
oraz powietrzne, ale też integrację działania statków po-
wietrznych należących do państw NATO.

Obecność F-22 w Łasku ma dla Polski jeszcze jeden wy-
miar. Chodzi o wspólne polsko-amerykańskie loty treningowe, 
które, jak podkreślają piloci F-16, są czymś wyjątkowym. 
„Wiemy, że z nimi chcą latać wszyscy, chociażby nasi sąsiedzi 
– Słowacy, Czesi… My takie loty treningowe z F-22 mamy te-
raz dość często”, mówią. „To również jedna z niewielu sytu-
acji, kiedy możemy trenować w towarzystwie samolotów pią-
tej generacji, podpatrzeć taktykę, zastosowanie, technologię 
oraz porozmawiać z pilotami o ich doświadczeniach”, dodaje 
jeden z lotników. „Kiedy do Polski trafią F-35, ta wiedza na 
pewno się przyda”, cieszy się płk Piotr Ostrouch, dowódca 
32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Tajemnicą dla opinii publicznej pozostaje to, jakie działania 
operacyjne F-22 prowadzą w przestrzeni powietrznej wschod-
niej flanki. Czy samoloty wykonywały już realną misję air po-
licing? Czy podrywano je z powodu próby naruszenia prze-
strzeni powietrznej? Tego nie wiadomo. Na razie nie wiadomo 
również, jak długo pozostaną w Polsce. „Kiedy wylatywałem 
z bazy Elmendorf-Richardson na Alasce, nikt mi nie powie-
dział, kiedy wrócimy”, mówi Kendall. „Może za cztery, może 
pięć miesięcy – zobaczymy, jak będzie się rozwijać sytuacja 
w tym regionie”, dodaje dowódca. 

ELEMENT WIĘKSZEJ UKŁADANKI
Wsparcie wschodniej flanki NATO to oczywiście zadanie 

nie tylko dla F-22. „Od samego początku konfliktu w Ukra-
inie wszystkie kraje Sojuszu wysłały swoje statki powietrzne 
we wschodnie rejony NATO. Zresztą wystarczyło wówczas 
otworzyć stronę internetową FlyRadar, by zobaczyć, jak ol-
brzymi ruch w powietrzu powodowały wojskowe maszyny”, 
mówi gen. Ireneusz Nowak. 

Wsparcie lotnicze nie ustaje. W maju 2022 roku Kwate-
ra Główna NATO opublikowała zestawienie wszystkich 
statków powietrznych Sojuszu, które patrolują wschodnią 
granicę flanki. Według tych informacji loty wykonują tam 
m.in.: amerykańskie F-35, F-18, F-16, F-15, bezzałogowce 
MQ9, a także tankowce KC-135, brytyjskie F-35 i eurofi-
ghtery, francuskie mirage i rafale, włoskie eurofightery, 
duńskie, belgijskie i rumuńskie F-16, czeskie gripeny, nie-
mieckie eurofightery i A400M. 

W maju w amerykańskiej bazie w Ramstein powstał Kom-
ponent Połączonych Sił Powietrznych (Joint Force Air Com-
ponent), który odpowiada za planowanie i kontrolowanie lo-
tów NATO w przestrzeni powietrznej wschodniej flanki Soju-
szu. „Kilkadziesiąt myśliwców jest zawsze w pogotowiu, aby 
reagować na ewentualne naruszenie przestrzeni powietrznej. 
Komponent integruje działania myśliwców, tankowców, 
transportowców, a także platform wczesnego ostrzegania 
i kontroli powietrznej. Jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną 
państw NATO i sąsiednich terytoriów, to przez całą dobę ma-
my pełną wiedzę na ten temat”, mówił gen. dyw. Jörg Lebert, 
szef sztabu NATO Allied Air Command. 

Wsparcie lotnicze wciąż się rozwija. Zmiany przyniósł 
m.in. szczyt NATO w Madrycie, na którym zdecydowano 
o powstaniu misji NATO Air Shielding oraz wydłużeniu 
i wzmocnieniu większą liczbą samolotów misji Baltic Air Po-
licing. Trudno o głośniejsze sygnały ostrzegawcze, które jako 
NATO dajemy Rosji. 

F-22 jest wyposażony w radar, który wykrywa 
przeciwnika z odległości 240 km. Może prze-
nosić uzbrojenie o masie około 5 t. 

W
O

J
C

I
E

C
H

 
K

R
Ó

L
/

C
O

 
M

O
N



nr 9  /  WRZESIEŃ 2022  /  POLSKA ZBROJNA

72

Kiedy wojsko stało się dla Pana 
pomysłem na życie?

Już w szkole średniej intereso-
wałem się wojskiem, a było to też ponie-
kąd efektem mojej pasji do historii. Za-
czytywałem się w książkach dotyczą-
cych XVII-wiecznych wojen, taktyki 
i wyszkolenia polskiej husarii, dziejów 
rycerstwa i królów polskich. Po maturze 
zdawałem do szkoły oficerskiej, niestety 
nie udało mi się do niej dostać. Rozpo-
cząłem więc studia na Uniwersytecie 
Gdańskim, ostatecznie ukończyłem dwa 
kierunki: dziennikarstwo i administra-
cję. W międzyczasie pracowałem w ga-
stronomii, dochodząc do stanowiska menedżera hotelowej re-
stauracji. Potem myśl o wojsku powróciła…

I postanowił Pan pójść za ciosem?
W 2015 roku zgłosiłem się do służby przygotowawczej. 

Spełniła ona moje oczekiwania i po jej ukończeniu wiedzia-
łem już, że właśnie z wojskiem chcę związać swoje zawodowe 
życie. Wstąpiłem więc do narodowych sił rezerwowych i cy-
klicznie brałem udział w ćwiczeniach i szkoleniach wojsko-
wych. Po jakimś czasie nadarzyła się okazja, by wziąć udział 
w kursie przeszkolenia kadr rezerwy. Nie wahałem się ani 
chwili. Kurs w Akademii Wojsk Lądowych ukończyłem 
w marcu 2016 roku, wtedy też zostałem promowany do stop-
nia podporucznika. We wrześniu 2017 roku wstąpiłem do 
służby zawodowej. W związku z tym, że jestem absolwentem 
studiów dziennikarskich, okazałem się dobrym kandydatem 
na rzecznika prasowego 16 Dywizji Zmechanizowanej. Ko-
rzystam tu więc także z doświadczeń zdobytych w cywilu.

Które umiejętności szczególnie się Panu przydają?
Jeszcze będąc na studiach, prowadziłem np. oficjalny serwis 

drużyny NBA Los Angeles Lakers w Polsce, współpracowa-

łem też z serwisem internetowym 
Gwiazdy Basketu. Ponadto pracowałem 
przy tłumaczeniach języka angielskiego, 
przygotowywałem relacje z meczów pił-
karskich w Polsce. Zdobyłem wiele cen-
nych doświadczeń dotyczących organi-
zacji eventów, komunikacji, przygotowy-
wania materiałów prasowych itd. Bardzo 
dużo nauczyłem się jednak w wojsku, 
szczególnie jeśli chodzi o moją specjali-
zację. Rozwinąłem się w dziedzinie foto-
grafii, montażu, zrobiłem kurs operatora 
drona, żeby móc nagrywać filmy. Mam 
poczucie, że nie stoję w miejscu i cały 
czas się rozwijam. 

A gdy już wyjedzie Pan na poligon?
Jako dowództwo dywizji zarządzamy wojskami, planujemy 

operacje, ruchy wojsk itd. Nie biegam z bronią, nie strzelam, 
nie biorę udziału w zadaniach taktycznych, bo mam inne, 
określone cele. Odpowiadam przede wszystkim za strategię 
komunikacyjną i działalność prasową, co – jak pokazała woj-
na w Ukrainie – jest równie ważne jak działania bojowe.

Udało się zatem Panu połączyć pracę z pasją.
Zdecydowanie. Noszę mundur i zajmuję się tym, co lubię 

i na czym się znam. To, można powiedzieć, takie podwójne 
spełnienie marzeń. Pomijając kwestie rozwoju, możliwości re-
alizacji swojej pasji, mam też w sobie ogromną dumę z nosze-
nia munduru. Może to brzmi nieco patetycznie, ale tak wła-
śnie czuję. Myślę, że każdy może znaleźć swoją drogę w woj-
sku, niezależnie od tego, czym aktualnie się zajmuje. 
Wystarczy chcieć i uparcie dążyć do celu, próbować i nie pod-
dawać się. Tym bardziej teraz, gdy wojsko daje możliwość 
spróbowania swoich sił podczas 28-dniowego szkolenia pod-
stawowego. Dla wielu młodych ludzi może to być taki test na 
sprawdzenie, czy wojsko jest dla nich właściwą drogą. PG

ARMIA  /  MOJA DROGA DO WOJSKA

PRACOWAŁ W GA-
STRONOMII, TWORZYŁ 
PORTAL KOSZYKAR-
SKI, ALE TO WŁAŚNIE 
WOJSKO OKAZAŁO SIĘ 
NAJLEPSZYM ZAWO-
DOWYM WYBOREM. 
DZIŚ SŁUŻY W 16 DY-
WIZJI ZMECHANIZO-
WANEJ.

UPARCIE  
DĄŻYŁEM  
DO CELU
POR. KAROL  
FRANKOWSKI K
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Bestia”, „Drakula”, „Szepcząca śmierć” czy po prostu 
M1 – produkowany w Stanach Zjednoczonych 
abrams ma wiele przydomków, ale bez względu na 
to, jak się go nazywa, jedno pozostaje niezmienne: 

od wielu lat jest uznawany za jeden z najlepszych czołgów 
na świecie. Polscy żołnierze właśnie uczą się jego obsługi. 
Wszystko za sprawą Akademii Abrams, która rozpoczęła 
działalność na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 
w Poznaniu. Ale zacznijmy od początku. 

GWARANCJA JAKOŚCI
Historia abramsów rozpoczyna się w latach sześćdziesią-

tych ubiegłego stulecia, gdy Amerykanie postanowili opra-
cować czołg, który w razie zagrożenia sprawdzi się w walce 
z wrogim Związkiem Radzieckim. Pierwsza wersja tej ma-
szyny powstała w latach siedemdziesiątych, a dziesięć lat 
później rozpoczęła się produkcja seryjna. Od tego czasu 
abramsy przeszły wiele modyfikacji, ale wciąż pozostają 
podstawowym sprzętem pancernym amerykańskich wojsk 
lądowych (US Army).

Najnowsza wersja czołgu – M1A2 SEP v3 – charakteryzuje 
się dużą odpornością balistyczną i przeciwminową, którą mo-
że uzupełnić aktywny system ochrony pojazdu Trophy. Napęd 
stanowi silnik turbowałowy Honeywell AGT1500C o mocy 
1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną 
i mobilność w każdym terenie, oraz pomocnicza jednostka na-
pędowa. Główne uzbrojenie abramsa to 120-milimetrowa ar-
mata gładkolufowa M256, umożliwiająca wykorzystywanie 
najnowszych rodzajów amunicji, w tym programowalnej, a wy-
soką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowa-
ny system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa 
się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wiel-
kokalibrowym karabinem maszynowym 12,7 mm oraz dwóch 
karabinów maszynowych kalibru 7,62 mm. 

Wszystko to powoduje, że dziś abrams M1A2 SEP v3 jest 
uznawany za najnowocześniejszy i najskuteczniejszy czołg na 
świecie. I co istotne, wkrótce wejdzie do wyposażenia Woj-
ska Polskiego. Wszystko za sprawą umowy, którą w kwietniu 
2022 roku zatwierdził wicepremier Mariusz Błaszczak. Na 
jej mocy do Polski trafi 250 jednostek tego sprzętu. 

Wojsko Polskie otrzyma 366 czołgów Abrams. Wszystkie 
trafią do jednostek podległych 18 Dywizji 

Zmechanizowanej. Żołnierze, którzy w nich służą, już 
rozpoczęli przygotowania do obsługi nowego sprzętu. 

M A G D A L E N A  M I E R N I C K A

Jak okiełznać 

M
I

C
H

A
Ł

 
N

I
W

I
C

Z

abramsa

Czołgi trafią do jednostek za sprawą umo-
wy, którą w kwietniu 2022 roku zatwier-
dził wicepremier Mariusz Błaszczak.

ARMIA  /  WOJSKA LĄDOWE
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Ale to nie wszystko. W lipcu zapadła decyzja 
o nabyciu kolejnych 116 egzemplarzy, tym razem 
M1A1SA. Chodzi o używane czołgi, którymi do 
tej pory dysponowała armia Stanów Zjednoczo-
nych. Ich pozyskanie ma uzupełnić luki w uzbro-
jeniu, które powstały w polskiej armii po tym, jak 
część jej sprzętu pancernego została przekazana 
walczącej Ukrainie. Co istotne, Polska kupi 
abramsy na preferencyjnych warunkach – jedyny 
koszt to przywrócenie sprawności znajdujących 
się w magazynach US Army maszyn, a także pa-
kiet logistyczny w postaci części zamiennych. 
Docelowo ten sprzęt, zgodnie z zapowiedzią wi-
cepremiera, zostanie w przyszłości zmodernizo-
wany do wersji SEP v3 lub nowszej, jeśli taka zo-
stanie opracowana. 

Wszystkie maszyny docelowo trafią do wschod-
niej części Polski, gdzie stacjonują jednostki podle-
głe 18 Dywizji Zmechanizowanej. Ma to nastąpić 
do końca 2026 roku, a pierwsze egzemplarze 
(w wersji M1A1SA) przyjadą do naszego kraju już 
w przyszłym roku. 

AKADEMIA Z POZNANIA
Tymczasem w Wielkopolsce pierwsi żołnierze 

rozpoczęli przygotowania do obsługi tego sprzę-
tu. Wszystko za sprawą Akademii Abrams, jak 
wojskowi nazwali tę inicjatywę, która powstała 
w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Pozna-
niu. Kpt. Marcelina Kusza-Sulowska, oficer pra-
sowy CSWL-u, wyjaśnia, że jej utworzenie to je-
den z elementów pakietu szkoleniowego, jaki 
Polska pozyskała wraz z czołgami. „Jesteśmy 
jednostką szkolnictwa wojskowego, posiadamy 
więc całą infrastrukturę niezbędną do tego, aby 
mogły się u nas odbywać szkolenia: park sprzętu 
technicznego, strzelnice, poligon, bazę noclego-
wą i żywieniową”, mówi. 

Za samo prowadzenie szkolenia odpowiadają 
Amerykanie, którzy skierowali do Polski 28 czoł-
gów Abrams w wersji SEP v2 (polscy żołnierze 

CHARAKTERYZUJE  
SIĘ DUŻĄ ODPORNO-
ŚCIĄ BALISTYCZNĄ 
I PRZECIWMINOWĄ, 
KTÓREJ UZUPEŁNIENIE 
MOŻE STANOWIĆ AK-
TYWNY SYSTEM OCHRO-
NY POJAZDU TROPHY

KIM MACE, szef amerykańskich in-
struktorów: „Szkolenie członków ob-

sługi technicznej trwa 45 dni, a kiedy 
się zakończy, byli uczestnicy będą asy-

stowali podczas jego kolejnej edycji. 
Dzięki temu będziemy mogli się upew-

nić, czy przyswoili wiedzę, którą im 
przekazaliśmy”.

będą mogli poznać dzięki temu tajniki uzbroje-
nia), a także samych instruktorów. Większość 
z nich to byli żołnierze US Army, którzy w prze-
szłości służyli na abramsach, a dziś reprezentują 
firmę General Dynamics. 

Akademia Abrams rozpoczęła działalność na po-
czątku sierpnia, a jako pierwszych wyznaczono na 
szkolenie tych żołnierzy, którzy w przyszłości będą 
odpowiadali za obsługę techniczną nowych czoł-
gów. Jak mówi Kim Mace, szef amerykańskich in-

NAJNOWSZA WERSJA 
CZOŁGU, M1A2 SEP V3,
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Umowa na pozyskanie dla 
Polski 250 czołgów M1A2 

SEP v3 Abrams została zawar-
ta w kwietniu tego roku. Wart 
około 4,75 mld dolarów kon-
trakt uwzględnia także dosta-
wę 26 wozów zabezpieczenia 
technicznego M88A2 Hercules 
i 17 mostów towarzyszących 
M1074 Joint Assault Bridge 
oraz pakiety szkoleniowy i logi-
styczny. Ten pierwszy gwaran-
tuje nie tylko kompleksowe 
szkolenie instruktorów, załóg 

i personelu technicznego, lecz 
także systemy szkoleniowe, 
w tym urządzenia treningowe: 
trenażery i symulatory. Z kolei 
pakiet logistyczny obejmuje 
zapas części zamiennych i eks-
ploatacyjnych, sprzęt niezbęd-
ny do obsługi czołgów oraz mo-
bilne warsztaty naprawy uzbro-
jenia i urządzenia 
diagnostyczne. Wraz z czołga-
mi do Wojska Polskiego trafi 
także zapas amunicji, zarówno 
szkolnej, jak i bojowej.

CZOŁGI OD AMERYKANÓW

struktorów, było to 24 wojskowych. „Szkolenie 
członków obsługi technicznej trwa 45 dni, a kiedy 
się zakończy, byli uczestnicy będą asystowali pod-
czas jego kolejnej edycji. Dzięki temu będziemy 
mogli się upewnić, czy przyswoili wiedzę, którą im 
przekazaliśmy”, zaznacza i dodaje, że samo szkole-
nie nie powinno być dla żołnierzy skomplikowane, 
bo mają oni styczność ze sprzętem pancernym na 
co dzień. Obawia się jedynie, że może się pojawić 
bariera językowa. Jednak sami kursanci zapewnia-
li, że nie będzie z tym problemu. 

Jak podkreśla st. kpr. Kamil Krzemieniewski, 
młodszy instruktor w CSWL-u, który do tej pory 
zajmował się budową i eksploatacją pojazdów gą-
sienicowych, takich jak T-72, PT-91 czy BWP, jego 
wcześniejsze doświadczenia w pracy z Ameryka-
nami gwarantują, że język nie będzie przeszkodą. 
A do samego szkolenia podchodzi z dużą ciekawo-
ścią. „Kurs ma nam przybliżyć obsługę i konserwa-
cję tego pojazdu, dzięki czemu w przyszłości bę-
dziemy mogli pracować na tym sprzęcie. Chcę się 
dowiedzieć o nim jak najwięcej, aby móc potem 
przekazywać tę wiedzę innym”, zaznaczył. 

Motywacji do nauki nie brakuje także szer. Adria-
nowi Zgryzie, mechanikowi leoparda 2PL 
z 1 Brygady Pancernej. „Oba czołgi są bardzo do-
bre, jednak abrams jest zdecydowanie cięższy. 
Wszystko za sprawą pancerza, który ma chronić 
załogę. Masa pozostałych komponentów została 

ograniczona, ale jego silnik ma stosunkowo dużo 
mocy, zaskakuje też liczba cyfrowych rozwiązań, 
które zostały tu zastosowane”, mówi i dodaje: 
„Nauka obsługi tego czołgu na pewno będzie wy-
magająca, ale to bardzo ważne, aby poznać jego 
tajniki. Abramsy to skomplikowany sprzęt, więc 
trzeba naprawdę wiele o nim wiedzieć, aby 
w przyszłości nie doszło do nieszczęścia”. 

CZAS NA ZAŁOGI
W Akademii Abrams będą się szkolić nie tylko 

ludzie z obsługi. Wkrótce swoje przygotowania 
rozpoczną przyszłe załogi tych czołgów. Na 
pierwszym szkoleniu operatorów, jak żołnierzy tej 
specjalności nazywają Amerykanie, stawi się 
w Poznaniu 80 wojskowych. Kim Mace wyjaśnia, 
że program szkolenia, jaki dla nich przewidziano, 
zawiera wiele elementów, „począwszy od obsługi 
poszczególnych stanowisk, przez użytkowanie 
czołgu, aż po otwieranie ognia”, i potrwa 65 dni. 
Pierwsze zajęcia, podczas których abramsy otwo-
rzą ogień, zaplanowano na listopad. 

Tylko w tym roku specjalistyczne szkolenie pod 
okiem instruktorów ze Stanów Zjednoczonych 
w Akademii Abrams ma ukończyć 150 polskich 
żołnierzy różnych specjalności. W kolejnych la-
tach ta liczba będzie rosnąć. Amerykanie ocenia-
ją, że pod ich okiem polscy wojskowi będą się 
szkolić przez kolejne cztery lata. 
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Euforia  zapanowała wśród 
wojskowych studentów, kiedy 
26 października 2021 roku wi-
cepremier Jarosław Kaczyński 

i minister Mariusz Błaszczak zaprezen-
towali najważniejsze założenia ustawy 
o obronie ojczyzny. Oprócz nowych 
form służby, zmian w systemie naboru 
i wprowadzania dodatkowych źródeł fi-
nansowania modernizacji armii uwagę 
zwróciły rozwiązania dotyczące pod-
chorążych. Zgodnie z propozycjami ci 
będący na pierwszym roku studiów mie-
liby odbywać dobrowolną zasadniczą 
służbę wojskową, potem od drugiego ro-
ku każdy z podchorążych zyskałby sta-
tus żołnierza zawodowego i porówny-
walne wynagrodzenie. 

WAŻNY GŁOS W SPRAWIE
„Ustawa pragmatyczna i pełniona na 

jej podstawie służba w charakterze kan-

dydatów na żołnierzy znacznie ograni-
czały zakres zadań, do których mogli-
śmy zostać przydzieleni, a tym samym 
nasze możliwości czynnego działania na 
rzecz naszej ojczyzny były niewielkie. 
Dlatego propozycje nowych przepisów 
obudziły w nas nadzieję, że tak potrzeb-
ne nam zmiany mają nareszcie szanse 
wejść w życie”, mówi ppor. Robert 
Żurawski, do niedawna podchorąży 
Wojskowej Akademii Technicznej 
i przewodniczący Komisji Uczelni 
Mundurowych, dziś absolwent i świeżo 
promowany oficer. 

Szybko się jednak okazało, że diabeł 
tkwi w szczegółach. Proponowane zapi-
sy, choć bardzo oczekiwane przez śro-
dowisko, miały objąć jedynie tych, któ-
rzy rozpoczną studia po wejściu w życie 
ustawy. W praktyce od października 
2022 roku na każdej z czterech wojsko-
wych uczelni: Akademii Wojsk Lądo-

wych we Wrocławiu, Akademii Mary-
narki Wojennej w Gdyni, Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie 
i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dę-
blinie, podchorążowie starszych roczni-
ków kształciliby się na starych, innych 
niż nowo przyjęci, zasadach.

„Uznaliśmy, że nie idzie to w najlep-
szym kierunku i jako reprezentanci ca-
łej społeczności podchorążych posta-
nowiliśmy działać. Uznaliśmy, że głos 
tych, których ta ustawa dotknie bezpo-
średnio, jest bardzo ważny i potrzebny 
w debacie nad ostatecznym kształtem 
procedowanych przepisów”, przyznaje 
ppor. Żurawski. 

Wojskowi studenci przygotowali więc 
pismo, które na etapie prac legislacyj-
nych znalazło się w wykazie uwag do 
projektu ustawy. Zaznaczyli, że przepi-
sy w zaproponowanym brzmieniu mogą 
negatywnie wpłynąć na proces kształ-

Podchorążowie 15 sierpnia 2022 roku zyskali większe 
możliwości rozwoju i wyższe zarobki.

P A U L I N A  G L I Ń S K A

JESTEŚMY 
ŻOŁNIERZAMI 

ZAWODOWYMI
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bilizację działalności uczelni wojsko-
wych, ale też znaczny spadek morale 
wśród podchorążych objętych starymi, 
nieobowiązującymi już przepisami. 
Dlatego w piśmie podkreśliliśmy, że ja-
kiekolwiek podziały w armii nie po-
winny mieć miejsca, a dopuszczenie do 
nich wśród przyszłej kadry oficerskiej 
może mieć swoje konsekwencje 
w przyszłym funkcjonowaniu całych sił 
zbrojnych”, mówi ppor. Żurawski. 

SIŁA PRZEBICIA
Ministerstwo Obrony Narodowej 

wsłuchało się w głos przyszłych ofice-
rów i uwzględniło ich postulaty. 
W praktyce podchorążowie pełniący 
w dniu wejścia w życie ustawy o obro-
nie ojczyzny służbę kandydacką w aka-
demiach wojskowych także zostali obję-
ci nowymi przepisami (z wyjątkiem 
podchorążych piątego roku, kończących 
kształcenie). 

Oznacza to, że już od nowego roku 
akademickiego nowo przyjęci podchorą-
żowie odbędą dobrowolną zasadniczą 
służbę wojskową, a ci od drugiego roku 
studiów wzwyż będą pełnić służbę za-
wodową. Aby tak się jednak stało, stu-
diujący już podchorążowie musieli zło-
żyć wniosek o powołanie w szeregi za-
wodowców oraz podpisać umowę 
z MON-em dotyczącą m.in. zwrotu 

DLA PODCHORĄŻYCH  
NAJISTOTNIEJSZE JEST TO, 
ŻE ZMIANY POZWOLĄ, ABY 
OGROMNE ZASOBY LUDZ-
KIE MOGŁY BYĆ WYKORZY-
STANE DUŻO BARDZIEJ 
EFEKTYWNIE

cenia, będą też oznaczały dla uczelni 
wiele problemów logistycznych i orga-
nizacyjnych. „Proszę sobie wyobrazić 
sytuację, w której podchorążowie dru-
giego roku mający status żołnierzy za-
wodowych mogą być w pełni zaangażo-
wani np. do działań kryzysowych, pod-
czas gdy podchorążowie najstarszych 
roczników, których wolą jest służba oj-
czyźnie, ale ogranicza ich jej rodzaj, już 
nie. Naszym zdaniem spowodowałoby 
to polaryzację naszej społeczności, po-

dział na lepszych i gorszych”, uważa 
ppor. Żurawski. 

W ocenie Komisji demotywujący 
byłby też aspekt finansowy służby pod-
chorążych. W praktyce na uczelniach 
równolegle funkcjonowaliby wojskowi 
studenci pierwszego roku z wynagro-
dzeniem w wysokości 4560 zł oraz 
podchorążowie starszych roczników, 
kształcący się na starych zasadach, 
z żołdem np. na poziomie 2500 zł. 
„Z pewnością spowodowałoby to desta-
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To porozumienie samorządów studenc-

kich uczelni wojskowych oraz uczelni 

służb państwowych. Stanowi jednocześnie 

komisję branżową Parlamentu Studen-

tów RP – organu ustawowego reprezentu-

jącego wszystkich studentów w Polsce. 

Działalność Komisji skupia się przede 

wszystkim na współpracy w zakresie wy-

chowania i promocji obronności wśród 

podchorążych oraz studentów, a także 

kształtowaniu wzorcowych postaw przy-

szłych oficerów oraz pracowników  

formacji mundurowych. 

KOMISJA 
UCZELNI 
MUNDUROWYCH 
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kosztów nauki w przypadku rezygnacji 
ze studiów. Na taki krok zdecydowało się 
niemal 100% uprawnionych podchorą-
żych (od I do IV roku studiów). 15 sierp-
nia 2022 roku zostali powołani do służby 
zawodowej. „To ważny dzień dla nas 
wszystkich. Nocą z 14 na 15 sierpnia gra-
tulowaliśmy sobie nawzajem wejścia 
w szeregi żołnierzy zawodowych”, mówi 
plut. pchor. Michał Strukowski, student 
trzeciego roku dowodzenia w Akademii 
Wojsk Lądowych. 

Sierż. pchor. Kinga Grabska, studiują-
ca na czwartym roku dowodzenia 
w AWL-u, też przyznaje, że dzień był 
szczególny, choć na razie trudno do-
strzec zmiany związane z nowym statu-
sem. „To przecież dopiero początki. Są-
dzę jednak, że z biegiem czasu i w mia-
rę potrzeb będziemy angażowani do 
zadań, do których jesteśmy przygotowy-
wani, np. w ramach działań kryzyso-
wych. Wcześniejsza służba kandydacka 
nieco nam to ograniczała. Szczególnie 
odczuliśmy to na samym początku pan-

demii, kiedy zamiast działać, siedzieli-
śmy zamknięci w murach uczelni. To 
było dla nas najtrudniejsze, bo mieliśmy 
i chęci, i umiejętności, by pomagać. Ta 
niemoc towarzyszyła nam również wte-
dy, kiedy żołnierze zawodowi oraz nie-
zawodowi z wojsk obrony terytorialnej 
chronili naszą granicę, a my te działania 
mogliśmy podejmować wyłącznie po 
oddelegowaniu do innych jednostek na 
praktyki”, mówi sierż. pchor. Grabska.

REWOLUCYJNE ZMIANY
Dla podchorążych bowiem najistot-

niejsze w nowych uwarunkowaniach 
jest właśnie to, że zmiany pozwolą, aby 
ogromne zasoby ludzkie mogły być 
wykorzystane dużo bardziej efektyw-
nie. „Przed podchorążymi otworzą się 
nowe drogi działania, co sprawi, że już 
w trakcie kształcenia będą mogli roz-
wijać się, zdobywać nowe umiejętności 
i cenne doświadczenia. Dlatego tak 
bardzo cieszymy się, że nasz głos zo-
stał usłyszany i nasze sugestie znalazły 

odzwierciedlenie w ustawie”, przyzna-
je ppor. Żurawski. 

Status żołnierzy zawodowych oznacza 
jednak więcej korzyści. To np. wyższe 
wynagrodzenia wojskowych studentów, 
które wcześniej – zależnie od stopnia 
oraz roku kształcenia – wynosiły od 
1200 zł do maksymalnie 2600 zł na 
ostatnim roku. Teraz podchorąży pierw-
szego roku, w trakcie pełnienia dobro-
wolnej zasadniczej służby wojskowej, 
otrzyma co miesiąc równowartość naj-
niższego uposażenia żołnierza zawodo-
wego, tj. 4560 zł, a studenci od drugiego 
roku wzwyż powołani już do służby za-
wodowej – jeszcze więcej, od 4651,20 zł 
do 5472 zł.

„Myślę, że dla żadnego z nas powo-
dem podjęcia studiów w wojskowej 
akademii nie były pieniądze. Przecież 
wcześniej żołd był dużo niższy, a kan-
dydatów na podchorążych nie brako-
wało. Na pewno jednak wyższe wyna-
grodzenie zmienia perspektywę. Jedni 
odłożą, inni zainwestują w swój roz-
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ZMIANY WPROWADZONE USTA-
WĄ O OBRONIE OJCZYZNY SĄ 
POZYTYWNIE ODBIERANE PRZEZ 
ŚRODOWISKO PODCHORĄŻYCH. 
WOJSKOWI STUDENCI WIERZĄ, 
ŻE DZIĘKI UZYSKANIU STATUSU 
ZAWODOWCA BĘDĄ TRAKTOWANI 
POWAŻNIEJ
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rzy zawodowych. Chodzi m.in. o prawo 
do zakwaterowania z Agencji Mienia 
Wojskowego (tak jak obecnie, przysłu-
guje im bezpłatne zakwaterowanie w in-
ternacie danej akademii), pomocy re-
konwersyjnej, dodatku za rozłąkę, a tak-
że wzięcia zwolnienia na opiekę nad 
najbliższym członkiem rodziny. 

Podchorążych nie dotyczą też przepi-
sy regulujące czas służby żołnierzy za-
wodowych, choć nie od początku było 
to jasne. Zgodnie z pierwotnymi zapisa-
mi ustawy, nadającymi podchorążym 
status żołnierzy zawodowych, automa-
tycznie zakładano, że będą oni rozlicza-
ni z godzin pracy tak jak pozostali za-
wodowcy, tj. 40 godzin w tygodniu. 
Zdaniem podchorążych w praktyce oka-
załoby się to niewykonalne, na co zwró-
cili uwagę w swoim piśmie. „Kształcąc 
się na uczelni wojskowej, realizujemy 
ściśle określony program zajęć wojsko-
wych i ogólnouczelnianych, w sumie to 
ponad 51 godzin w tygodniu. Jesteśmy 
tu po to, by zdobyć jak najwięcej wie-

dzy i umiejętności. Ograniczenie godzin 
służbowych do 40 w tygodniu skutko-
wałoby ogromnymi kłopotami w two-
rzeniu planów zajęć i praktyk, a co gor-
sza sprawiłoby, że nie bylibyśmy w sta-
nie zrealizować programu kształcenia. 
Ewentualne oddawanie nadgodzin też 
nie wchodziłoby w grę, bo tego wol-
nego nie byłoby kiedy wykorzystać”, 
tłumaczy plut. pchor. Strukowski. 
Także zasady udzielania podchorążym 
urlopów wypoczynkowych pozostały 
na niezmienionych zasadach. To 
45 dni w roku, w tym 30 w okresie 
wakacyjnym, dziesięć w czasie świąt 
Bożego Narodzenia oraz pięć na 
Wielkanoc. 

BYĆ DOWÓDCĄ
Zmiany wprowadzone ustawą o obro-

nie ojczyzny są pozytywnie odbierane 
przez środowisko podchorążych. Woj-
skowi studenci wierzą, że dzięki uzyska-
niu statusu zawodowca będą traktowani 
poważniej. „Nie było to regułą, ale zda-
rzało się, że jako studenci w mundurach 
byliśmy traktowani z dystansem. Nie ja-
ko żołnierze, lecz ci, którzy dopiero się 
uczą, więc niewiele wiedzą”, podkreśla 
podchorąży i dodaje: „Zdajemy sobie 
sprawę, że uzyskanie statusu żołnierza 
zawodowego oznacza też większą od-
powiedzialność. Myślę, że jako zawo-
dowcy będziemy baczniej niż dotąd 
zwracać uwagę na możliwe konse-
kwencje swojego postępowania. A to 
przełoży się na traktowanie nas jako 
pełnoprawnych żołnierzy”, mówi 
plut. pchor. Strukowski. 

Podobnego zdania jest sierż. pchor. 
Grabska. „Myślę, że dzięki zmianom 
prawnym podchorążowie poczuli się 
zwyczajnie docenieni. To niezwykle 
ważne, bo wpływa też na atmosferę 
służby, jej efektywność i chęci do świa-
domego, w pełni odpowiedzialnego 
podejścia do przyszłych zadań w roli 
dowódców. Już nie jesteśmy studentami 
w mundurach, kandydatami na oficerów. 
Jesteśmy żołnierzami zawodowymi”, 
podkreśla. 

wój, a dla kolejnych, np. mających już 
rodziny, będzie to niemałe wsparcie 
domowego budżetu”,  przyznaje 
plut. pchor. Strukowski.

Sierż. pchor. Grabska zwraca uwagę 
na to, że wyższe wynagrodzenie może 
stanowić jeden z wielu czynników mo-
tywacyjnych dla kandydatów na studia, 
a także dla kształcących się już podcho-
rążych. „Odbywając wakacyjne praktyki 
dowódcze, wielu z nas szkoliło ochotni-
ków dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej. Gdyby przepisy weszły 
w życie w pierwotnie proponowanym 
brzmieniu, mielibyśmy do czynienia 
z mało komfortową sytuacją, w której 
szkolący się młodzi ludzie dostawaliby 
żołd znacznie wyższy od szkolących ich 
instruktorów – podchorążych, mających 
znacznie więcej obowiązków. Myślę, że 
na wielu z nas działałoby to demotywu-
jąco”, mówi sierż. pchor. Grabska. 

Ppor. Żurawski podkreśla, że nowy 
status podchorążych nie oznacza, że zy-
skali oni wszystkie uprawnienia żołnie-

Ppor. ROBERT  
ŻURAWSKI: „Przed 
podchorążymi otwo-
rzą się nowe drogi 
działania, co sprawi, 
że już w trakcie 
kształcenia będą mo-
gli rozwijać się, zdo-
bywać nowe umiejęt-
ności i cenne do-
świadczenia. Dlatego 
tak bardzo cieszymy 
się, że nasz głos  
został usłyszany i na-
sze sugestie znalazły 
odzwierciedlenie 
w ustawie”.
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POTEM WRÓCĘ 
NA FRONT

Rząd w Kijowie informo-
wał, że w walkach 

w Ukrainie ginie codzien-
nie od 100 do 200 ukra-
ińskich żołnierzy. Staty-

stycznie na jednego zabi-
tego przypada ośmiu 

rannych.
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Wojna, która rozpoczęła się 24 lutego 
2022 roku, była kolejną, w której 
sierż. Iwan K. brał udział. Pierwszy 
raz walczył na początku lat dzie-

więćdziesiątych, gdy Abchazja wspierana przez 
Moskwę chciała się odłączyć od Gruzji. Kilkana-
ście lat później, w 2008 roku, zmierzył się z rosyj-
skim agresorem podczas wojny z Gruzją. Kolejny 
raz, w 2014 roku, bronił kraju w Donbasie na 
wschodzie Ukrainy. Podczas walk w 2022 roku zo-
stał ranny i przyjechał na dalsze leczenie do Polski. 
Od początku mówił, że gdy tylko stanie na nogi, 
wraca, aby dalej walczyć. 
Większość rannych, którzy 
trafiają do polskich szpitali, 
ma podobne plany.

Ranni ukraińscy żołnierze 
przyjeżdżają do Polski na le-
czenie od kilku lat. Walki 
w okolicach Doniecka, Ma-
riupola i innych miejscowości 
na wschodzie Ukrainy toczą się niemal nieprzerwa-
nie od wiosny 2014 roku, gdy Rosja dokonała anek-
sji Krymu oraz rozpoczęła wojnę w Donbasie. 
Wówczas jednak nasza pomoc nie miała charakteru 
systemowego. Na przykład rehabilitację w Lądku-
-Zdroju żołnierzy rannych podczas walk w Ukra-
inie współorganizowały współpracujące ze sobą sa-
morząd województwa dolnośląskiego oraz obwód 
dniepropietrowski. Teraz nasza pomoc została ujęta 
w systemowe ramy – zorganizowano pociąg me-
dyczny i utworzono zespół pomocy humanitarno-
-medycznej. To wsparcie dla ukraińskich szpitali, 
które – podobnie jak inne obiekty cywilne – są ce-
lem rosyjskich ostrzałów. 

MEDYCY W POCIĄGU
Zanim w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała 

Ukrainę, nadkom. Sławomir Butkiewicz, szef Cen-
trum Koordynacji Zespołu Pomocy Humanitarno-
-Medycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
przedstawił ministrowi Michałowi Dworczykowi, 
szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kon-
cepcję pociągu medycznego służącego do transportu 

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

Na twarzach tych ludzi widać wypisaną wojnę, szczególnie 
w zamyślonych oczach, które patrzą, ale jakby nic dookoła 
nie widziały. To ranni ukraińscy żołnierze, których coraz 

więcej trafia na leczenie do Polski. 

rannych. „Inspiracją były doświadczenia Francuzów, 
którzy we współpracy z państwowymi kolejami te-
stowali w Strasburgu przewożenie poszkodowanych 
po symulowanym ataku terrorystycznym. Gdy 
w 2018 roku doszło do takiego ataku [zamach terro-
rystyczny w Strasburgu podczas jarmarku bożonaro-
dzeniowego], byli przygotowani”, opowiada Domi-
nik Kogut, pracownik Centrali Polskich Kolei Pań-
stwowych i ratownik medyczny.

Projektem pociągu medycznego były zaintere-
sowane ministerstwa: Zdrowia, Infrastruktury oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten ostatni 

resort zapewnił personel me-
dyczny, wagony przekazało 
PKP Intercity, a ich wyposa-
żenie – Agencja Rezerw 
Strategicznych.  Całość 
przedsięwzięcia nadzorowało 
Ministerstwo Zdrowia. Po raz 
pierwszy taki pociąg wyje-
chał na tory 25 lutego 2022 

roku. Wówczas przewiózł do Ukrainy cztery wago-
ny z pomocą humanitarną, a do Polski zabrał blisko 
600 ukraińskich uchodźców. „Był to dla nas trans-
port rozpoznawczy, a dla mnie osobiście niezapo-
mniane przeżycie – obrazy matek z dziećmi ucie-
kających przed wojną trudno wymazać z pamięci”, 
mówi dr Artur Zaczyński, wicedyrektor Centralne-
go Szpitala Klinicznego MSWiA. 

W kolejnych miesiącach pociąg służył do 
transportu nie tylko uchodźców, lecz także dzieci 
chorych onkologicznie. Strona polska ustaliła 
z ukraińską, że będzie on wykorzystywany także 
do przewożenia rannych żołnierzy – najpierw 
mieli oni być transportowani do Przemyśla, skąd 
odbierałby ich zespół pomocy humanitarno-me-
dycznej, złożony z ratowników medycznych, le-
karzy, pielęgniarek. 

ZŁO WOJNY
18 lipca 2022 roku pociąg medyczny pierwszy 

raz przewiózł w głąb Polski rannych ukraińskich 
żołnierzy. Ich transport do szpitali w różnych mia-
stach koordynują Ministerstwo Zdrowia oraz M

A
Ł

G
O

R
Z

A
T

A
 

S
C

H
W

A
R

Z
G

R
U

B
E

R

RANNI UKRAIŃSCY 
ŻOŁNIERZE PRZY-
JEŻDŻAJĄ DO POL-
SKI NA LECZENIE 
OD KILKU LAT
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szpital MSWiA w Warszawie. Takie przedsięwzięcie wyma-
ga dobrej logistyki, na którą składa się współpraca władz re-
gionalnych, dyrektorów szpitali, służb, policji, straży pożar-
nej, ratowników medycznych i kolejarzy. „Jednym z pierw-
szych pacjentów był 20-letni żołnierz ranny 24 lutego, czyli 
w dniu, gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę”, wspomina ra-
townik Piotr. O innym żołnierzu, który stracił nogę i rękę, 
opowiada pielęgniarka Klaudia, która w pociągu jest koordy-
natorem logistycznym. Zajmuje się dzieleniem personelu na 
zespoły i czuwa nad tym, aby pacjenci mieli zapewnioną opie-
kę. „Widziałam pacjentów w cięższych stanach, ale on zapadł 
mi głęboko w pamięć, bo trudno pogodzić się z tak poważnym 
okaleczeniem w młodym wieku”, przyznaje.

Jedną z pierwszych placówek, która przyjęła ukraińskich 
żołnierzy, był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 4 w Lublinie. Poszkodowani ze względu na rodzaj obra-
żeń trafili głównie na oddziały ortopedii i rehabilitacji. 
„Byli to żołnierze, którym pierwszą pomoc zaordynowano 
w Ukrainie, ale potrzebowali dalszego leczenia”, mówi 
dr hab. n. med. Przemysław Matras, profesor Uniwersytetu 
Medycznego, zastępca dyrektora ds. medycznych SPSK nr 4, 
i dodaje: „Ci ludzie uświadamiają nam całe zło wojny. Przyjeż-
dżają do nas z różnymi urazami, często po amputacjach ręki 
czy nogi. Są ranni wielomiejscowo, bo często jednocześnie 
w głowę, klatkę piersiową, brzuch czy kończyny”. Żołnierze 
wymagają co najmniej półrocznego leczenia. „To nie jest tylko 
zszycie rany, lecz wielomiesięczna rehabilitacja, leczenie zapa-
leń kości, kontynuacja wszystkich doraźnych interwencji, które 
były wykonane w Ukrainie”, podkreśla dr Matras. Żołnierze 
otrzymują w szpitalu również innego rodzaju wsparcie. Z po-
wodu zespołu stresu pourazowego wymagają bowiem pomocy 
psychologicznej, niejednokrotnie psychiatrycznej. „To zwy-
kle młodzi ludzie, którzy zostawili najbliższych w Ukrainie. 
Jednym z naszych pacjentów był chłopak, którego żona zo-
stała w kraju. Bardzo się o nią martwił i dwa dni po przyjęciu 
do szpitala chciał wracać. Kobieta nie mogła przyjechać do 
Polski, bo służy w ukraińskiej armii, została zmobilizowana 
i wysłana na front”, opowiada dr Matras i zaznacza, że do 
szpitala z terenu działań wojennych trafiają nie tylko Ukraiń-
cy. „Skierowano do nas Amerykanina, który brał udział 
w walkach i został ranny. Był u nas operowany i leczony, na-
stępnie przekazaliśmy go do Stanów Zjednoczonych. Zaanga-

DOTYCHCZAS PODCZAS TRZECH 
KURSÓW Z PRZEMYŚLA DO 

RÓŻNYCH MIAST POCIĄG ME-
DYCZNY PRZEWIÓZŁ BLISKO 

STU UKRAIŃSKICH ŻOŁNIERZY

żowaliśmy się bowiem w pomoc dla wszystkich, którzy 
wspierają Ukraińców w działaniach wojennych”, mówi lekarz 
z lubelskiego szpitala. 

TRZYMAJCIE SIĘ!
Dotychczas podczas trzech kursów z Przemyśla do róż-

nych miast pociąg medyczny przewiózł blisko stu ukraiń-
skich żołnierzy. Towarzyszyłam medykom, którzy ruszyli po 
rannych do Przemyśla z Warszawy 12 sierpnia. Z ośmiu wa-
gonów pociągu trzy były przeznaczone dla pacjentów, jeden 
dla opiekującego się nimi zespołu lekarzy, pielęgniarek i ra-
towników medycznych, w kolejnych mieściły się magazyny 
medyczne, blok operacyjny, wagon intensywnej terapii, 
przedziały dla rodzin towarzyszących rannym żołnierzom. 
„Mamy sprzęt medyczny pozwalający na przeprowadzenie 
operacji ratującej życie”, opowiada pielęgniarka Klaudia. 

„To był nasz kolejny wyjazd, każdy wiedział, jakie jest je-
go zadanie”, mówi nadkom. Sławomir Butkiewicz. Wystar-
czyła krótka odprawa na początku podróży, aby przez na-
stępne 24 godziny lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni 
sprawnie współpracowali ze sobą oraz z osobami odbierają-
cymi żołnierzy na kolejnych stacjach, bo po przejęciu po-
szkodowanych w Przemyślu trzeba było ich dowieźć do róż-
nych szpitali w Polsce. 

W wagonie, w którym znajduje się oddział intensywnej tera-
pii, uwagę przyciągają rozwieszone dziecięce rysunki. Dzie-

Bliscy przyjeżdżają-
cy z rannymi trafiają 
zazwyczaj pod opie-
kę miasta, w które-
go szpitalach lecze-
ni są żołnierze. Mają 
zapewnione nie tyl-
ko dach nad głową 
i posiłki, lecz także 
opiekę psychologicz-
ną i pomoc wolonta-
riuszy.
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więcioletni syn Klaudii poprosił kolegów z klasy, aby w ten 
sposób wsparli ukraińskich żołnierzy. Na jednym obrazku 
obok niebiesko-żółtej flagi i dużego czerwonego serca jeden 
z uczniów napisał: „Trzymajcie się!”. Takie wsparcie to miły 
gest, bo nie wszystkim pacjentom towarzyszą rodziny. Bliscy, 
którzy przyjeżdżają z rannymi, trafiają zazwyczaj pod opiekę 
miasta, w którego szpitalach leczeni są żołnierze. Mają zapew-
nione nie tylko dach nad głową i posiłki, ale też – jak np. we 
Wrocławiu – opiekę psychologiczną i pomoc wolontariuszy.

We wspomnieniach personelu medycznego powtarzają się 
opowieści o wojskowych pacjentach z Ukrainy, którzy chcą 
sami wejść do pociągu, choć poruszają się o lasce, albo nie 
pozwalają, aby wnieść im do wagonu plecak, mimo że na 
wojnie stracili rękę. „Rosjanie nie złamali w nich ducha wal-
ki. Oczekują, że polscy lekarze szybko postawią ich na nogi, 
bo chcą wracać do Ukrainy i dalej walczyć”, mówi Łukasz, 
ratownik medyczny, żołnierz rezerwy 25 Brygady Kawalerii 
Powietrznej.

„Zapamiętałam szczególnie jednego żołnierza”, opowiada 
ukraińska pielęgniarka Maria, która w pociągu jest także tłu-
maczem. „Był taki cicho cierpiący. Nie skarżył się, choć było 
widać, że odczuwa silny ból. Zapewniał jednak, że wszystko 
w porządku. Jego kolumna została ostrzelana pod Zaporożem. 
Miał uraz kręgosłupa oraz nogi. Chodził o lasce, ale mówił, że 
wraca na wojnę”, wspomina.

Piotr, strażak i ratownik medyczny, który wykorzystał 
urlop, aby dołączyć do zespołu pociągu, mówi natomiast, że 
ciężko mu na duszy, gdy widzi okaleczonych młodych męż-
czyzn w wieku jego syna. „Jestem zaszczycony, że mogę 
pomóc w transporcie rannych ukraińskich żołnierzy”, twier-
dzi Piotr i dodaje: „Oni walczą także za naszą sprawę. Gdy 
dziękuję im za to, co dotychczas zrobili, oni odpowiadają, 
że zrobili za mało”. 

O spadochroniarzu, który walczył pod Kijowem i w Donba-
sie, opowiada z kolei Wojciech, absolwent kursu kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy, od października student Akademii 
Wojsk Lądowych. Kompania Dymitra dostała się pod ostrzał, 
gdy on próbował ewakuować rannego kolegę. Wtedy wybuch 
rakiety Grad pogruchotał mu obie nogi. Doszło do otwartego 
złamania kości piszczelowej. Gdy się ocknął, założył opaskę 
uciskową, kolbą AK-74 uderzył w piszczel, bo stercząca kość 
przeszkadzała mu w doczołganiu się do swoich. „Byłem pod 
ogromnym wrażeniem jego determinacji. Chciał szybko wra-
cać do Ukrainy, bo – jak mówił – tam walczą młodzi chłopcy, 
a on jest doświadczonym żołnierzem”, wspomina Wojciech.

BĘDĘ WALCZYŁ
„Pamiętajcie, gdy opuszczacie nasz wagon, wchodzicie na 

szpitalny oddział”, te słowa nadkom. Butkiewicza wypowie-
dziane podczas odprawy utkwiły mi w pamięci. Nie było tam 
bowiem siedzeń dla pasażerów, lecz na noszach leżeli ranni 
żołnierze. Spod koców, którymi ich przykryto, wystawały me-
talowe pierścienie i druty, które scalają i wydłużają kości. 
O tym, że ci ludzie cierpią, świadczył jedynie pojawiający się 
czasami na ich twarzach grymas. Przebyli długą drogę z ukra-
ińsko-rosyjskiego frontu: z północnego odcinka koło Charko-
wa, Kijowa czy Sumy, ze wschodniej linii – w Donbasie – czy 
z południa – z okolic Mariupola i Chersonia. Mieli urazy po 
wybuchach min, rany postrzałowe, złamania, uszkodzenia ko-
ści i tkanek. Wymagali dalszych interwencji medycznych. Je-
den z nich, zarażony sepsą, walczył o życie. Inni, lżej ranni, 
siedzieli na noszach, czekali cierpliwie, aż pociąg dowiezie 
ich do szpitali w Opolu, we Wrocławiu i w Poznaniu, w któ-
rych uzyskają specjalistyczną pomoc. 

St. szer. Aleks P., pasażer pociągu medycznego na trasie 
Przemyśl–Wrocław, zgadza się na rozmowę, ale uprzedza, że 
nie opowie o wszystkim. Nie naciskam. Pytam o podstawowe 
fakty. Aleks ma 29 lat i pochodzi z Wołynia. W armii był 
strzelcem wyborowym w obwodzie charkowskim na wschód 
od miasta Izium. Opowiada, że walczył zaledwie przez trzy 
miesiące, zanim w maju 2022 roku odłamki rakiety wbiły mu 
się w kręgosłup i uszkodziły rdzeń. Po dwóch miesiącach 
wsiadł na wózek. Nie zamierzał jednak pogodzić się z inwa-
lidztwem. „Będę walczył, aby chodzić”, zapewnia. Jest na-
dzieja, bo w lewej nodze powyżej kolana czuje dotyk. „Po-
tem wrócę na front”, deklaruje. 

Współpraca: Piotr Raszewski

Ze względów bezpieczeństwa nie podajemy nazwisk członków ze-

społu medycznego opiekującego się podczas transportu rannymi 

ukraińskimi żołnierzami, zmieniliśmy także imiona tych ostatnich.
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)M iała na imię Massina, ale o tym dowiedzieli się 

później. Kiedy w sierpniu 2021 roku samolot 
startował z Kabulu, była po prostu jednym ze 
118 pasażerów. Ludzi wyczerpanych głodem, 

strachem i niepewnością, których należało stamtąd jak najprę-
dzej wywieźć, bo sytuacja pogarszała się z każdą godziną. 
„Przed lotniskiem była wieża. Zwykle pusta, ale tamtego dnia 
stali na niej talibowie. Na widok samolotu zaczęli wygrażać 
pięściami. Grozili też ich koledzy, którzy przechadzali się za 
płotem po drugiej stronie. W rękach trzymali wyrzutnie 
RPG”, wspomina kpt. Krzysztof Jeliński, dowódca załogi her-
culesa z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

Postój na płycie, ponad pół godziny z włączonymi silnika-
mi, potem kołowanie i start. Maszyna pruje przez rozżarzone 
powietrze. W kabinie napięcie sięga zenitu. Piloci i nawigator 
obserwują, czy na niebie nie pojawi się smużka dymu – znak, 
że w stronę samolotu leci rakieta. To samo robi siedząca 

Ł U K A S Z  Z A L E S I Ń S K I

KPT. PIL. KRZYSZTOF 
JELIŃSKI „ŻÓŁTY”

Przez pokład herculesa przewinęły się setki 
ludzi. Przestraszonych, głodnych, 
wyczerpanych. Oni po prostu mieli wywieźć 
ich z piekła. Pewnego dnia ten anonimowy 
tłum zyskał dla nich twarz. Twarz kobiety.

LECIMY 
DALEJ

DOWÓDCA ZAŁOGI SAMOLOTU 
C-130 HERCULES, 33 BAZA 
LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
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w tylnej części maszyny para loadma-
sterów [specjalistów będących częścią 
załogi, odpowiadających za bezpieczny 
załadunek, transport i rozładunek]. Na-
gle jeden z nich melduje: „Mamy pro-
blem”. Pasażerka traci przytomność, 
chyba nie oddycha. „W normalnych wa-
runkach wydałbym polecenie: zawraca-
my”, mówi kapitan i dodaje: „Ale to nie 
były normalne warunki. Samoloty lądo-
wały i startowały, nikt tego nie kontrolo-
wał, każdy nieprzewidziany ruch mógł 
spowodować katastrofę, a my byliśmy 
odpowiedzialni za życie przeszło setki osób. »Zibi, mówię, 
skup się na patrzeniu przez okno. Lecimy dalej«. To była jed-
na z najtrudniejszych decyzji w moim życiu”. 

Kiedy hercules nabrał bezpiecznej wysokości i ustabilizo-
wał lot ponad górami, dowódca wydał kolejne polecenie: 
„Szybko, zajmijcie się nią”. Jeden z loadmasterów doskoczył 
do kobiety. Zaczął ją reanimować, podał tlen. Minuty ciągnę-
ły się niczym wieczność. Wreszcie kobieta się ocknęła. „Łyka 
tlen jak młoda!”, rzucił do słuchawki rozradowany loadmaster. 
To jednak nie był koniec. Lot do Uzbekistanu trwał półtorej 
godziny, Massina kilkakrotnie traciła przytomność. „Nie wy-
obrażaliśmy sobie, że ona umrze”, mówi kpt. Jeliński. Na lot-
nisku w Navoi czekała już karetka. Kobieta została wyniesio-
na z samolotu, była przytomna, próbowała się uśmiechać. 
„My też. Mimo wysiłku i stresu byliśmy bardzo szczęśliwi, że 
udało się ją przetransportować, że przeżyła”, wspomina oficer.

JESTEŚ W KRAJU? SZYKUJ SIĘ
Kpt. Jeliński wiedział, co się święci, zanim jeszcze dotarł do 

domu. W niedzielę wieczorem wrócił z wakacji w Grecji. Na 
lotnisku na warszawskim Okęciu po raz pierwszy od dłuższego 
czasu zerknął w telewizor, omiótł wzrokiem rozłożone na sto-
jakach gazety. Afganistan wszędzie był tematem numer jeden. 
Po wycofaniu się Amerykanów talibowie przypuścili szturm 
na Kabul. Natychmiast tłumy ludzi rzuciły się na lotnisko, li-
cząc, że jakimś cudem zdołają się wydostać z kraju. Politycy 
w Polsce zapewniali: zorganizujemy ewakuację dla współpra-
cowników naszego kontyngentu oraz ich rodzin. „Tam po pro-
stu nie mógł lecieć nikt inny”, ocenia kpt. Jeliński. „Nasza jed-
nostka ma odpowiednie samoloty i doświadczenie. W Afgani-
stanie byliśmy wiele razy. Kilka tygodni wcześniej 
skończyliśmy wywozić stamtąd naszych żołnierzy”. W ponie-
działek rano odebrał telefon i usłyszał: „Jesteś już w kraju? To 
szykuj się na wieczór”. Oficer wspomina dziś, że większość 
lotników wytypowanych do misji była w podobnej sytuacji. By 
lecieć do Afganistanu, przerywali urlopy.

Do Kabulu poleciały dwa herculesy. „Plan był taki, że wy-
wieziemy stamtąd ponad 70 osób. Mieliśmy wrócić w ciągu 
dwóch dni. W Afganistanie zostaliśmy dwa tygodnie”, wspo-
mina pilot. Jeszcze w drodze rozmawiali, co zrobią, jeśli pod-
czas lądowania na pasie będą ludzie. W relacjach z lotniska na 
okrągło przewijały się obrazki niczym z katastroficznego fil-

mu. Tłum oblepia każdy skrawek wolnej 
przestrzeni, wokół rozrzucone walizki, 
zdesperowani uchodźcy biegają po pasie 
startowym i drogach kołowania, usiłując 
na wszelkie sposoby dostać się do samo-
lotu, słowem: niewyobrażalny chaos. 
„Wiedzieliśmy, że czeka nas wyzwanie, 
z jakim nigdy wcześniej się nie mierzy-
liśmy”, przyznaje oficer. 

Pierwsze wrażenie po przylocie: 
skwar, kurz i morze ludzkich głów. Na 
szczęście już poza granicami lotniska – 
ludzi z niego usunięto i na swoją kolej 

czekali w strefach za płotem. Z tej ciżby trzeba było wyłuskać 
„swoich” uchodźców. Zajęli się tym pracownicy polskiego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, ubezpieczani przez żołnierzy 
jednostki specjalnej GROM, którzy przylecieli wraz z załoga-
mi herculesów. Weryfikowali tożsamość, sprawdzali dokumen-
ty i bagaże. Niebawem kilkudziesięciu Afgańczyków siedziało 
w herculesach. „Naszym celem był Uzbekistan i lotnisko 
w Navoi. Tam na uchodźców czekał już samolot LOT-u”, 
wspomina kpt. Jeliński. Po wylądowaniu ludzie padli sobie 
w ramiona, wiwatowali, ten i ów się rozpłakał. 

I JESZCZE CI TALIBOWIE 
Szybko się okazało, że nasze załogi jeszcze nie wrócą do 

domu. Uchodźców, którzy mieli trafić do Polski, było znacz-
nie więcej. „Z kraju przyleciały jeszcze dwie casy z 8 Bazy 
Lotnictwa Transportowego w Krakowie, a my zaczęliśmy la-
tać do Afganistanu na okrągło. Jeden kurs rano, drugi wieczo-
rem, w goglach noktowizyjnych”, opowiada dowódca załogi. 
Każdego dnia na pokład wchodziło więcej ludzi. Jeszcze bar-
dziej wymęczonych, przestraszonych. „Kabulskie lotnisko po-
łożone jest w górach. W panujących tam warunkach osiągi sa-
molotu znacząco spadają. Tymczasem na pokład braliśmy po 
sto kilkanaście osób. Silniki pracowały na granicznych para-
metrach, a my cały czas kalkulowaliśmy, ile paliwa zatanko-
wać, by dolecieć do Afganistanu, jak długo możemy czekać 
na lotnisku, ilu uchodźców zabrać i szczęśliwie wrócić, a jed-
nocześnie nie przeciążyć samolotu”, tłumaczy pilot. 

Do tego w przestrzeni powietrznej i na samej płycie panował 
niewyobrażalny tłok. Swoje samoloty do Kabulu wysyłały Sta-
ny Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i wiele innych kra-
jów. Kontroli lotów nie było, zdarzało się, że podczas lądowa-
nia w poprzek pasa przemknął samochód. Mało kto wyłączał 
silniki w obawie, że w rozrzedzonym powietrzu nie zdoła ich 
ponownie uruchomić. I jeszcze ci talibowie. Kpt. Jeliński: 
„W dniu naszego ostatniego lotu, kiedy z Kabulu wywoziliśmy 
operatorów GROM-u, doszło do zamachu, w którym zginęło 
kilkunastu amerykańskich żołnierzy”.

Sierpień 2021 roku oficer zapamiętał niemal godzina po go-
dzinie. Ale najbardziej utkwił mu w głowie właśnie dzień, 
kiedy walczyli o życie Massiny. W ciągu dwóch sierpniowych 
tygodni 2021 roku załogi 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowe-
go ewakuowały z Afganistanu blisko 1300 osób.

W CIĄGU DWÓCH 
SIERPNIOWYCH TYGO-
DNI 2021 ROKU ZAŁO-
GI 3 SKRZYDŁA LOT-
NICTWA TRANSPOR-
TOWEGO EWAKUOWA-
ŁY Z AFGANISTANU 
BLISKO 1300 OSÓB
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Kiedy Anglicy zasiedli przed 
telewizorami, by obejrzeć wieczorny 

film, nie mogli uwierzyć w to, co 
widzą. Na żywo transmitowano 

szturm na ambasadę Iranu. Tylko 
kim są ci ludzie w czarnych 

kombinezonach? – zastanawiali się. 

SEKRETY, TA-
JEMNICE, LEGENDY... 

WSZYSTKIE OPERACJE 
WOJSK SPECJALNYCH SĄ 

ŚCIŚLE TAJNE. KULISY NIE-
KTÓRYCH Z NICH WYCHO-

DZĄ JEDNAK NA ŚWIA-
TŁO DZIENNE.

ARMIA  /  OPERACJE SPECJALNE

Terroryści 
wewnątrz 
ambasadyJUŻ WSZYSTKO? 

TO SPADAMY

Pod osłoną uzbrojo-
nej policji ciało 
Abbasa Lavasaniego 
zostaje zabrane 
z rejonu ambasady.

Zespół szturmowy 
SAS przygotowuje się 
do zjazdu z dachu 
ambasady.

jak najwięcej informacji. „Jest ich sześciu, są uzbrojeni. Krzy-
czą, że należą do Demokratycznego Frontu Rewolucyjnego 
Wyzwolenia z Chuzestanu”, notował w pamięci…
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T revor Lock, konstabl brytyjskiej policji, który chronił 
irańską ambasadę przy Princess Gate, pił już drugą 
tego dnia czarną jak smoła kawę. Spojrzał przez prze-
szklone drzwi budynku. Pogoda była typowo londyń-

ska, ciemne chmury wisiały nisko nad ziemią i czuć było zbli-
żający się deszcz. Trevor zauważył, że do głównego wejścia 
zbliża się kilku mężczyzn w chustach z charakterystycznym 
czarno-białym wzorem. Nie zaniepokoiło go to, bo takie na-
krycie głowy nosili wówczas irańscy dyplomaci, którzy odwie-
dzali ambasadę. 

Lock otworzył im drzwi i szybko się przekonał, 
że mężczyźni nie przyszli z pokojowymi zamiara-
mi. Wepchnęli go środka i zaczęli strzelać. Wybu-
chła panika. Kilku osobom udało się uciec tylnym 
wejściem. Ale Trevor Lock nie panikował. Był wyszkolonym 
policjantem z wydziału ochrony dyplomatów. Wiedział, co ro-
bić. Nacisnął przycisk alarmowy i próbował zebrać w głowie 



nr 9  /  WRZESIEŃ 2022  /  POLSKA ZBROJNA

87

KIEDY TERRORY-
ŚCI WYPYCHALI 
CIAŁO ZAKŁAD-
NIKA PRZED 
DRZWI AMBA-
SADY, NIE ZDA-
WALI SOBIE 
SPRAWY, ŻE 
TYM MORDER-
STWEM WYDALI 
NA SIEBIE WY-
ROK ŚMIERCI

Chuzestan to jedna z prowincji Iranu. W latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku zamieszkiwali ją 
Arabowie, w przeciwieństwie do reszty kraju, 
w którym dominowali Persowie. Ci pierwsi dążyli 
do odłączenia prowincji od Iranu, drudzy nie chcie-
li o tym słyszeć. Niesnaski w kraju były na rękę pre-
zydentowi Iraku Saddamowi Husajnowi. Chciał 
wypowiedzieć wojnę Iranowi i aby go osłabić, 
wspierał wewnętrzne konflikty. Bojownikom wal-
czącym o wyzwolenie arabskiej prowincji Irak do-
starczał broń, pieniądze i organizował szkolenia, na 
których uczono Irańczyków m.in. jak przygotowy-
wać zamachy terrorystyczne. Jak się później okaza-
ło, atak na ambasadę w Londynie również był inspi-
rowany przez Husajna. Terroryści przybyli bowiem 
do Wielkiej Brytanii razem z Irakijczykami, którzy 
wynajęli im mieszkanie i zapewnili broń.

CZAS NA SAS
30 kwietnia 1980 roku wszystko szło 

zgodnie z ich planem. Weszli do ambasa-
dy i wzięli 26 zakładników, wystarczająco 
dużo, aby postawić na nogi Wielką Bryta-
nię i Iran. Wszystkich umieścili w jednym 
pokoju i zaczęli przeszukiwać. Trevor 
Lock, który znalazł się wśród zakładni-
ków, był coraz bardziej zdenerwowany. 
Wiedział, że zginie, jeśli terroryści odkryją w kie-
szeni jego marynarki maleńki rewolwer. Ale prze-
szukali go bardzo pobieżnie i niczego nie znaleźli. 
Przez chwilę pomyślał, by wyjąć broń i strzelić. 
Miał sześć naboi, każdy dla jednego terrorysty. 
Zdecydował jednak, że to zbyt ryzykowne.

Życzenie terrorystów powoli się spełniało. Osią-
gali zamierzony efekt. Londyn zaczął żyć wydarze-
niami z Princess Gate. Ulica została zamknięta, a na 
dachach budynków rozstawili się snajperzy. Za to 
sztab, w którym były podejmowane wszystkie decy-
zje, ulokowano w znajdującej się nieopodal królew-
skiej szkole… robótek ręcznych. W końcu terroryści 
podali swoje żądania: chcieli zwolnienia z więzień 
Irańczyków oraz 2 mln funtów. „Jeśli do jutra do go-
dziny 12 nie otrzymamy tego, co chcemy, zabijemy 
wszystkich zakładników i wysadzimy ten budynek 
w powietrze”, kategorycznie zapowiedzieli.

Sytuacja była na tyle poważna i niebezpieczna, że 
wymagała szczególnego scenariusza działania. No-
cą z 30 kwietnia na 1 maja na Princess Gate pojawi-
li się ubrani na czarno mężczyźni. Niemal bezsze-
lestnie zajęli budynek tuż obok ambasady. Mieli ze 
sobą broń. Byli to komandosi Special Air Service. 
Ich dowódca ppłk Michael Rose dołączył do sztabu 
operacji. Teraz pozostało tylko czekanie…

1 maja terroryści poszli na pierwsze ustępstwo. 
Jeden z zakładników, Chris Cramer, dziennikarz 

BBC, który 30 kwietnia był w ambasadzie, by zło-
żyć wniosek o wizę, poczuł się bardzo źle. Miał 
wysoką temperaturę i z godziny na godzinę robił się 
coraz słabszy. Zamachowcy próbowali wynegocjo-
wać z policjantami, by przysłano do nich lekarza, 
ale ci twardo żądali, by chory mężczyzna opuścił 
budynek. Terroryści w końcu przystali na propozy-
cję negocjatorów. Wtedy do Chrisa zbliżył się 
Trevor Lock i wyszeptał: „Słuchaj, powiedz policji, 
że napastników jest sześciu. Są uzbrojeni w czeskie 
pistolety maszynowe, broń krótką i granaty. I że nie 
wysadzą ambasady w powietrze, bo nie mają żad-
nych ładunków wybuchowych”. Kiedy Chris wy-
szedł, natychmiast przekazał informacje antyterro-
rystom. Dzięki nim wiedzieli coraz więcej o tym, co 
dzieje się za drzwiami irańskiej ambasady.

Członkowie SAS opuszczają 
się na tylny balkon...

...i wchodzą przez okno do budynku ambasady.

Uzbrojony 
Trevor Lock pojawia 

się w oknie fronto-
wym chwilę po tym, 

jak uratował go SAS. 
Snajperzy policyjni 

osłaniają go z sąsied-
nich balkonów.
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Tymczasem w kolejnych dniach terroryści zmieniali żądania. 
Nie chcieli już pieniędzy, lecz domagali się wyemitowania 
w telewizji ich manifestu. To był jeden z sygnałów dla negocja-
torów, że Irańczycy powoli miękną. Godzili się na coraz więk-
sze ustępstwa, na przykład wypuszczenie dwóch kolejnych za-
kładników (co ciekawe, jeden z nich wyszedł na wyraźną proś-
bę pozostałych przetrzymywanych, podobno chrapał tak 
głośno, że nie mogli przy nim ani na chwilę zasnąć). 

Negocjatorzy rozmawiali z terrorystami, próbując zyskać na 
czasie i wydostać przetrzymywanych. Ale i tak potrzebny był 
plan B, gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem. Dlatego 
właśnie kolejnej nocy na dach ambasady weszli, przebywają-
cy w sąsiedztwie od doby, komandosi SAS-u. Chcieli spraw-
dzić, w jaki sposób mogą dostać się do budynku. Okazało się, 
że w dachu jest okno, które można otworzyć. Na wszelki wy-
padek zamocowali tam swoje liny. Kolejny dzień spędzili na 
planowaniu ewentualnego szturmu. Dzięki pracy brytyjskiego 
wywiadu dostali zdjęcia terrorystów. Długo się w nie wpatry-
wali, by podczas akcji móc ich odróżnić od zakładników.

OPERACJA NIMROD
5 maja terroryści zaczęli panikować. Nie spełniano ich ocze-

kiwań, grunt usuwał im się spod nóg i nie mieli pojęcia, co ro-
bić dalej. W dodatku dowódca wpadł w jakiś amok. Miał obse-
sję, że w budynku jest intruz. Niepokoił go każdy dźwięk, każ-
da rysa na ścianie. W końcu połączył się z negocjatorami 
i zażądał, by na miejsce przyjechał arabski ambasador. Kiedy 
w słuchawce usłyszał: „Nie możemy ci tego obiecać”, rozłą-
czył się. Wyszukał wśród zakładników Abbasa Lavasamiego, 
oficera prasowego ambasady, i wyciągnął go z pokoju. Po kil-
ku minutach zakładnicy usłyszeli trzy strzały. Nadzieje na to, 
że terrorysta blefował i tylko próbował ich nastraszyć, znikły, 
gdy zauważyli ciało Lavasamiego leżące w kałuży krwi w ho-
lu budynku. Terroryści postanowili wypchnąć ciało przed 
drzwi ambasady. Nie zdawali sobie sprawy, że tym zabójstwem 
wydali na siebie wyrok śmierci. Ówczesna premier Wielkiej 
Brytanii Margaret Thatcher wydała pozwolenie na szturm. 
Plotki głoszą, że zasugerowała, że napastnicy nie powinni 
wyjść z tego cało.  

Chwilę później Brytyjczycy włączyli telewizory, żeby obej-
rzeć jakiś dobry wieczorny film. Nie mieli pojęcia, że za chwi-
lę na żywo będą śledzić odbicie zakładników z irańskiej amba-
sady. Zgodę na transmisję akcji w telewizji wydała Margaret 
Thatcher. Dziennikarze relacjonowali, jak ubrani na czarno lu-
dzie szturmują budynek. Widać było, że część z nich podkłada 
ładunki wybuchowe pod główne wejście, a inni wrzucają gra-
naty przez okno w dachu. Nikt nie miał pojęcia, kim są ci lu-
dzie. Nikt wtedy jeszcze nie słyszał o SAS-ie. 

Na początku nie wszystko szło zgodnie z planem. Jeden 
z komandosów zaplątał się w linę, drugi stłukł szybę w oknie, 
żeby mu pomóc. To postawiło terrorystów na równe nogi. Ale 
zakładnicy też chcieli zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Kie-
dy jeden z nich odsłonił kotarę, żeby wyjrzeć przez okno, zo-
baczył przed sobą faceta w czarnym kombinezonie i masce 
przeciwgazowej na twarzy. Zbladł. „Spieprzaj stąd!”, krzyczał 
komandos, ale przez maskę nie było go słychać. Gestem więc 
dał znać zakładnikowi, by się ukrył. Za kilka sekund wszyscy 
usłyszeli wybuch, a komandosi weszli do środka. „Czyścili” 
budynek pokój po pokoju. W jednym z nich był dowódca terro-
rystów wraz z Trevorem Lockiem. Napastnik wycelował kara-
bin prosto w komandosa. Wówczas Trevor sięgnął do kieszeni 
marynarki po ukrywany przez sześć dni rewolwer i rzucił się 
na terrorystę. Kiedy usłyszał komendę „padnij!”, zrobił to. Ku-
le komandosa trafiły zamachowca prosto w serce. 

Kolejne egzekucje napastników odbywały się jedna za dru-
gą. Komandosi strzelali im w tył głowy, rozstrzeliwali pod 
ścianą. Nie mieli litości. W tym samym czasie ewakuowani 
byli zakładnicy. „Wszyscy do ogrodu!”, usłyszeli. Każdy 
z nich został skuty kajdankami. Teraz wszyscy, którzy byli 
w budynku, mieli status podejrzanych. Okazało się, że to 
słuszne podejście. Komandosi odkryli leżącego na trawie 
ostatniego z terrorystów. Podnieśli go i zaprowadzili do am-
basady. Nie mogli jednak go zabić, w polu widzenia było za 
dużo ludzi. To uratowało mu życie. Fowzi Badavi Nejad póź-
niej został skazany na dożywocie. „I to już wszystko?”, spytał 
jeden z komandosów, rozglądając się dookoła. „Tak, spada-
my”, odpowiedział mu kolega. Specjalsi wsiedli do swoich 
samochodów i zniknęli. 

Terroryści 
zakuli

 zakładników  
w kajdanki 

na tyłach 
ambasady.

Jeden z terrorystów 
ukrył się wśród za-
kładników, ale wkrót-
ce został zidentyfiko-
wany.

8888 ARMIA  /  OPERACJE SPECJALNE
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T O M A S Z  Z D Z I K O T

Inwestycja, nie koszt

Służba w wojskach obrony cyberprzestrzeni to coś więcej niż praca. Żeby w pełni 
to zrozumieć, trzeba być częścią naszego zespołu i uczestniczyć w prowadzonych 

operacjach. Potrafimy docenić najbardziej doświadczonych ekspertów, w tym rów-
nież finansowo”, napisał na Twitterze dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyber-
przestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, włączając się w dyskusję inspirowaną artyku-
łem zamieszczonym na portalu CyberDefence24, który dotyczył problemów rekruta-
cyjnych amerykańskiej armii i ryzyka w tym zakresie związanego z rozbudową 
polskich cyberwojsk. 

Nie ulega wątpliwości, że o specjalistów od cyberbezpieczeństwa trwa dziś praw-
dziwa walka. Sprawdzeni fachowcy mogą przebierać w ofertach i często zmieniają 

pracodawców, bo na tym rynku zdecydowanie brak górnej granicy wynagrodzeń. Zwykło się 
więc mówić, że wojsko jest w tej rywalizacji skazane na niepowodzenie. Zupełnie się z tym nie 
zgadzam. Umiejętność budowania zespołu jest trudnym wyzwaniem dla każdej struktury, ale na 
pewno resort obrony narodowej stawia mu czoło, wykorzystując swoje atuty.

Po pierwsze, służba dla państwa polskiego i jego obywateli to zaszczyt i honor, szczególnie 
w obecnej sytuacji. Jak mówił Władysław Stasiak, m.in. szef Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, „dla Polski warto pracować”.

Po drugie, ponieważ kwestie finansowe są ogromnie ważne, w 2021 roku przyjęta została 
ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób wykonujących zadania z dziedziny cyber-
bezpieczeństwa. Zgodnie z wydanym do ustawy rozporządzeniem Rady Ministrów eksperci za-
trudnieni w sektorze publicznym mogą uzyskać dodatkowe świadczenie informatyczne, którego 
wysokość osiąga nawet 30 tys. zł miesięcznie. Oczywiście, należy wykazać się specjalistyczną, 
potwierdzoną stosownymi certyfikatami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 

Po trzecie, zgadzam się z cytowanym w publikacji CyberDefence24 analitykiem Piotrem 
Jaszczukiem, który podkreślając, jak trudnym i ważnym zadaniem dla Sił Zbrojnych RP jest re-
krutacja kadr eksperckich z obszaru cyber, IT i krypto ze względu na konkurencję sektora cy-
wilnego, zwraca uwagę na mnogość inicjatyw wdrożonych przez resort od 2018 roku. Zwięk-
szone limity przyjęć na specjalistyczne studia w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii 
Marynarki Wojennej, nowe studia informatyczne w Akademii Wojsk Lądowych, powołanie 
Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, program „CYBER.MIL z klasą” 
dla szkół średnich, moduł cyber w programie dla studentów „Legia Akademicka”, zespół cyber 
w wojskach obrony terytorialnej to tylko część działań podejmowanych przez resort obrony na-
rodowej, aby zbudować jak najszerszą bazę rekrutacyjną dla wojsk obrony cyberprzestrzeni. 

Po czwarte, cytowany już gen. Molenda słusznie stwierdza: „W naszym zespole cyberżołnie-
rze są zawsze podmiotem, nigdy przedmiotem”. Od początku formowania cyberkomponentu 
można dowieść tego na wiele sposobów. Jednym z nich będzie na pew-
no przyjęcie zasady, że człowiek i jego kompetencje to inwestycja, 
a nie koszt. Stąd żołnierze i pracownicy WOC-u mogą liczyć na wspar-
cie w stałym podnoszeniu swoich kompetencji. 

Wreszcie po piąte, tuż za naszą wschodnią granicą trwa wojna, prowa-
dzona także w domenie cyber. Trudno o ważniejszy czynnik skłaniający 
do zaangażowania się w ochronę bezpieczeństwa kraju. 

TOMASZ ZDZIKOT jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Był wiceministrem obrony narodowej 

oraz pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
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Rambo, przynieś aparat, zrobimy fotki”, po-
prosił kpr. Sylwester Janik st. szer. Rafała 
Pawlikowskiego. Był upalny dzień 
28 sierpnia 2013 roku i obaj właśnie skoń-

czyli trening w siłowni na terenie bazy w Ghazni. 
To były ich ostatnie wspólne zdjęcia. Kilka godzin 
później, o 15.58, rozpoczął się atak talibów.

ŚCIEŻKI KARIERY
Od początku służby Sylwester Janik był związa-

ny z 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej, jednym 
z dwóch oddziałów bojowych 25 Brygady Kawale-
rii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Po 
raz pierwszy przekroczył bramę tej jednostki, aby 
odbyć służbę zasadniczą, potem został żołnierzem 
nadterminowym, a wreszcie w 2001 roku przeszedł 
do służby w korpusie szeregowych zawodowych. 

„Razem z Sylwkiem odbyliśmy zasadniczą służ-
bę wojskową, wspólnie trenowaliśmy na siłowni 
oraz spaliśmy w jednej sali w wojskowym interna-
cie”, wspomina sierż. Adam Guźliński, który dziś 
jest żołnierzem 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu, ale przed kilkunastu laty służył 
w 7 Dywizjonie Ułanów Lubelskich, wchodzącym 
w skład 25 BKPow. O przyjacielu mówi, że był ty-
tanem pracy, człowiekiem bardzo konsekwentnym 
– krok po kroku realizował swoje plany, zaliczał 
kolejne kursy i szkolenia, podnosił kwalifikacje. 

Pierwszym oddziałem, do którego trafił 
st. szer. Sylwester Janik, stał się pluton saperów 
kompanii dowodzenia w 7 Batalionie Kawalerii Po-
wietrznej. „Sylwek był jednym z moich najlep-
szych żołnierzy. Mogłem mu powierzyć najtrud-
niejsze zadania związane z wysadzaniem za 
pomocą materiałów wybuchowych”, opowiada 
sierż. rez. Paweł Wnętrzak, wówczas dowódca tego 
plutonu. Wspomina też, że Sylwek stawiał na pracę 
zespołową, zawsze chętnie pomagał kolegom. 

Na ćwiczenia saperzy jeździli najczęściej na po-
ligon w Nowej Dębie, gdzie szkolili się w wykony-
waniu różnych prac inżynieryjnych – zaminowywa-
niu, wysadzaniu, maskowaniu.   

NAJLEPSZY ŻOŁNIERZ
Za bojowe wyszkolenie plutonu saperów, w któ-

rym służył st. szer. Sylwester Janik, odpowiadał 
por. Sławomir Konopka, teraz kapitan rezerwy. 
„Sylwek był ambitny, otwarty i odpowiedzialny, 
zdecydowanie wyróżniał się 
wśród żołnierzy, dlatego go 
zapamiętałem”, przyznaje 
oficer. Po latach tak ocenia 
swojego podwładnego: 
„Można mu było powierzyć 
obowiązki wykraczające po-
za jego stanowisko. Chętnie 
się uczył, a zdobywanie wie-
dzy przychodziło mu łatwo. 
Było widać, że wojsko jest 
jego pasją. Jako saper był 
opanowany i w każdym calu 
profesjonalny. Wyjątkowy 
fachowiec, nic dziwnego, że 
szybko został podoficerem”. 

St. kpr. Artur Cypel z 7 Dywizjonu Lotniczego 
25 BKPow poznał Sylwka na początku jego woj-
skowej kariery. „Miał dobre podejście do ludzi – 
był lubiany zarówno przez kolegów, jak i przełożo-
nych, a niełatwo zjednać sobie szacunek i jednych, 
i drugich”, uważa st. kpr. Cypel. 

Sylwester Janik przykładał dużą wagę do swojej 
kondycji, dlatego był stałym bywalcem siłowni. 
Miał ksywkę „Bokser” ze względu na zamiłowanie 
do tej dyscypliny. Każdego dnia musiał obowiązko-
wo odbyć trening, nieważne, jak długo trwał patrol 
czy jak wyczerpujące były ćwiczenia na poligonie. 

Wojownik do końca

Gdy eksplodowało 
1,5 t materiałów wy-
buchowych, powstała 
wyrwa i do bazy wtar-
gnęło kilkunastu re-
beliantów. Żołnierze 
odparli szturm, ale 
dziesięciu z nich  
odniosło obrażenia. 
Najciężej ranny był 
Sylwester Janik.

Jakie skojarzenia przychodzą w pierwszej kolejności 
na myśl kolegom Sylwka, kiedy go wspominają? 

Pozytywna energia i pasja. Bo wojsko bez wątpienia 
było pasją st. chor. Sylwestra Janika.

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

ARMIA  /  WETERANI
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Do uprawiania sportu zachęcał też kolegów i często ich dopin-
gował. Sierż. rez. Paweł Wnętrzak wspomina, jak w czasie 
długodystansowych biegów krzyczał „dacie radę”, motywując 
ich do dotarcia do mety.

OSTATNIA MISJA
Kpr. Rafał Pawlikowski z 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej 

25 BKPow, który wciąż służy w tej jednostce, do dziś pamię-
ta opowieści Sylwka o misjach. Często mówił o braterstwie 
krwi oraz o tym, że jeden za drugiego idzie w ogień. Wie-
dział, jakie to ważne, był już wtedy po dwóch misjach. Na 
VIII i X zmianie PKW w Iraku służył jako celowniczy, a na-
stępnie starszy sanitariusz-strzelec. Żona Jolanta wspomina, 
że na pierwszą zmianę pojechał z ciekawości, na drugą, bo 
wiedział, że da radę. Trzecia misja, XIII zmiana PKW 
w Afganistanie, miała być tą ostatnią. Miał na nią jechać tak-
że Rafał Pawlikowski, który służył zaledwie od kilku miesię-
cy. Gdy dostał propozycję wyjazdu, zapytał Sylwka o zdanie. 
Ten nie miał wątpliwości: „Jedź, warto sprawdzić się jako żoł-
nierz”, doradzał. 

28 sierpnia 2013 roku Sylwester Janik i Rafał Pawlikowski 
koło południa zrobili kilka zdjęć i wrócili do swoich obowiąz-
ków. Cztery godziny później zaatakowali talibowie. „»Uwaga, 
kontakt z prawej« – to były ostatnie słowa Sylwka, jakie usły-
szałem przez radio”, wspomina kpr. Pawlikowski.

Ciężarówka prowadzona przez zamachowca samobójcę 
wjechała w ogrodzenie. Gdy eksplodowało 1,5 t materiałów 
wybuchowych, powstała wyrwa i do bazy wtargnęło kilkuna-
stu rebeliantów. Doszło do wymiany ognia. Zginęło 15 przed-
stawicieli koalicji i cywilów oraz wszyscy napastnicy. Żołnie-
rze odparli szturm, ale dziesięciu z nich odniosło obrażenia. 

Najcięższych doznał Sylwester Janik, wraz z innymi ranny-
mi został przetransportowany do szpitala w Bagram, a potem 
do Ramstein. „Pojechałem tam wraz z żoną Sylwka. To było 
nasze ostatnie spotkanie. I pożegnanie. Od tamtej chwili mi-
nęło dziewięć lat, a nadal ciężko mi o tym mówić”, przyznaje 
sierż. rez. Paweł Wnętrzak. Sylwester Janik zmarł 2 września 
2013 roku w wyniku odniesionych ran. 

Za czyny bojowe połączone z ofiarnością i odwagą podczas 
użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa Sylwester 
Janik został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz mia-
nowany na stopień wojskowy starszego chorążego. 

KOLEDZY PAMIĘTAJĄ
Żołnierze z 25 BKPow pamiętają o poległych kolegach. 

Grób st. chor. Sylwestra Janika odwiedzają kilka razy w roku 
– w rocznicę jego śmierci, 1 listopada, święto 25 BKPow 
i Wojska Polskiego. „Gdy potrzeba, pomagamy rodzinie”, 
przekonuje mjr Piotr Wyrzykowski, oficer wychowawczy 
25 BKPow. Kpr. Pawlikowski, który mieszka w tym samym 
mieście co rodzina Sylwestra Janika, również stara się wspie-
rać bliskich przyjaciela. Często zabiera po drodze jego syna, 
gdy idzie ze swoim synem na basen czy na mecz. „Takie 
wsparcie dużo dla mnie znaczy”, przyznaje Jolanta Janik.

st. chor. Sylwester Dominik Janik
2 września 2013 r. PKW Afganistan

sierż. Marcin Poręba 
4 września 2009 r. PKW Afganistan 

st. chor. Władysław Wojciechowski 
5 września 1989 r. UNTAG Namibia 

st. chor. Ryszard Zalewski 
5 września 1989 r. UNTAG Namibia

st. chor. sztab. Jan Franciszek Boleszczuk 
5 września 1989 r. UNTAG Namibia

kpr. Artur Pyc 
8 września 2009 r. PKW Afganistan 

kpr. Piotr Marciniak 
10 września 2009 r. PKW Afganistan 

por. Piotr Mazurek 
12 września 2004 r. PKW Irak

kpr. Grzegorz Nosek 
12 września 2004 r. PKW Irak

por. Daniel Różyński 
12 września 2004 r. PKW Irak

st. chor. Rafał Celebudzki 
16 września 2014 r. PKW Afganistan 

chor. Kazimierz Kajszczak 
20 września 1991 r. UNDOF Syria

płk Bogdan Reczek 
21 września 1977 r. UNEF II Egipt

chor. Kazimierz Kasprzak 
27 września 2010 r. PKW Afganistan 

szer. Józef Zuzański 
28 września 1994 r. UNDOF Syria

Pamiętamy
P O L E G L I
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ZDERZENIA  
Z PARAGRAFEM
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych. 
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl

  Tak jak wskazano w pytaniu, zgodnie 
z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 roku 
o obronie ojczyzny, żołnierza zawodowego spra-
wującego opiekę nad dzieckiem do lat czterech, 
pozostającego w związku małżeńskim z innym 
żołnierzem, nie deleguje się bez jego zgody poza 
miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej 
w tym samym czasie co współmałżonka. Jednak-
że są również inne przepisy dotyczące sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 556 
ust. 3 pkt 2 ustawy zwolnienie żołnierza zawodo-
wego ze służby wojskowej w razie ogłoszenia mo-
bilizacji i stanu wojennego oraz w czasie wojny 
może nastąpić w celu sprawowania opieki nad 
dziećmi do lat 16, gdy oboje rodzice są żołnierza-
mi lub gdy żołnierz samotnie sprawuje tę opiekę, 
a nie ma innego członka rodziny, któremu moż-
na by powierzyć jej sprawowanie.

Dodatkowo zgodnie z art. 281 ust. 15 i ust. 16 
ustawy o obronie ojczyzny żołnierz zawodowy 
może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych 

w przypadku konieczności sprawowania osobistej 
opieki nad najbliższym członkiem rodziny, gdy 
opieki takiej nie może sprawować małżonek żoł-
nierza lub inny członek rodziny, nieprzekraczają-
ce jednak łącznie 50 dni roboczych w roku kalen-
darzowym. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach żołnierzowi zawodowemu, który 
wykorzystał zwolnienie od zajęć służbowych 
w związku z koniecznością opieki nad najbliż-
szym członkiem rodziny i nadal musi ją sprawo-
wać osobiście, może być udzielony urlop oko-
licznościowy w wymiarze do pięciu miesięcy. 
Najbliższym członkiem rodziny żołnierza zawo-
dowego, o którym mowa wyżej, są jego małżo-
nek, dzieci i rodzice.

Ponadto zgodnie z art. 276 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 
ppkt a) ustawy o obronie ojczyzny zwolnienie le-
karskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawo-
dowy jest zwolniony od zajęć służbowych z po-
wodu konieczności osobistego sprawowania opie-
ki nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 

Podstawa prawna: 
ustawa z 11 marca 
2022 roku o obronie 
ojczyzny (DzU z 2022 
roku, poz. 520 
ze zm.) – art. 276, 
art. 281, art. 284 
i art. 556.

OPIEKA NAD DZIEĆMI
Zgodnie z zapisem w ustawie o obronie ojczyzny „żołnierza zawodowego sprawującego 
opiekę nad dzieckiem do lat 4, pozostającego w związku małżeńskim z innym 
żołnierzem, nie deleguje się bez jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służby 
wojskowej w tym samym czasie co współmałżonka”. Co mają zrobić rodzice dzieci, 
które ukończyły już cztery lata, niemający rodzin ani w miejscowości, gdzie służą, ani 
miejscowości pobliskiej. Kto ma zaopiekować się dziećmi?

ARMIA  /  NIEZBĘDNIK
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 Uchylona ustawa o służbie wojskowej żołnie-
rzy zawodowych w art. 87 ust. 5 określała, że 
w razie zbiegu uprawnień do gratyfikacji urlo-
powej żołnierzy zawodowych pozostających 
w związku małżeńskim przy ustalaniu wysoko-
ści gratyfikacji nie uwzględnia się małżonka, 
a dzieci uwzględnia się do ustalenia tej kwoty 
tylko dla jednego z nich. 

Z kolei zgodnie z art. 446 ust. 1 i ust. 3 ustawy 
z 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny żołnie-
rzowi zawodowemu przysługuje raz w roku prawo 
do gratyfikacji urlopowej, a przy ustalaniu jej wy-
sokości uwzględnia się również małżonka, a także 
dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawo-
dowego. Zgodnie z art. 446 ust. 5 w przypadku 
zbiegu uprawnień do gratyfikacji urlopowej żoł-
nierzy zawodowych posiadających wspólne dzieci 

Podstawa prawna: 
art. 446 ustawy 
z 11 marca 2022 ro-
ku o obronie ojczy-
zny (DzU z 2022 ro-
ku, poz. 520 ze zm.).

GRATYFIKACJA DLA 
WOJSKOWYCH MAŁŻEŃSTW

Jak w świetle nowych przepisów wygląda sprawa gratyfikacji urlopowej dla żołnierza, którego 
żona także jest żołnierzem zawodowym? Wcześniej w takiej sytuacji świadczenie to mogło być 
wypłacone tylko jednemu z nich. W jednostce dowiedziałem się jednak, że ustawa o obronie 
ojczyzny zmieniła te zasady na bardziej korzystne dla żołnierzy. Czy to prawda?

14. roku życia oraz w przypadku konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 
ukończenia przez nie ósmego roku życia z powo-
du nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby 
niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uak-
tywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawują-
cych opiekę nad dzieckiem w wieku do lat trzech. 
W powyższych sytuacjach zwolnienie od zajęć 
służbowych z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki przysługuje przez okres nie 
dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Sto-
sownie do treści art. 276 ust. 1 pkt 5 ustawy zwol-
nienie lekarskie obejmuje również okres, w któ-

rym żołnierz zawodowy jest zwolniony od zajęć 
służbowych z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad chorym członkiem rodzi-
ny; za członków rodziny uważa się m.in. dzieci 
w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we 
wspólnym gospodarstwie domowym z żołnierzem 
zawodowym w okresie sprawowania nad nimi 
opieki. Zwolnienie od zajęć służbowych przysłu-
guje w takiej sytuacji nie dłużej niż przez 14 dni 
w roku kalendarzowym, przy czym powyższe 
okresy łącznie nie mogą przekroczyć 60 dni 
w roku kalendarzowym.

ANETA KLIMOWICZ-OBRĘBSKA

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

gratyfikację na nie uwzględnia się tylko w odnie-
sieniu do jednego z rodziców.

Z porównania powyższych przepisów wynika, 
że wcześniej przepis dotyczący zbiegu uprawnień 
do gratyfikacji urlopowej w przypadku posiadania 
przez żołnierzy dzieci odnosił się tylko do żołnie-
rzy zawodowych pozostających w związku mał-
żeńskim. Jeśli zaś chodzi o zmiany korzystne dla 
żołnierzy, to teraz przy ustalaniu wysokości graty-
fikacji bierze się pod uwagę również małżonka 
będącego żołnierzem zawodowym, gdyż ustawa 
o obronie ojczyzny nie wprowadza wyłączenia 
w tym zakresie. 

ANETA KLIMOWICZ-OBRĘBSKA

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

K. Przymęcka & J.P. Przymęcki
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S P R A W Y  Ż O Ł N I E R Z Y

DROGA DO  
ZAWODOWSTWA

Ministerstwo Obrony Narodowej po wejściu 
w życie ustawy o obronie ojczyzny oraz 

wprowadzeniu nowych rodzajów służby przygoto-
wało szczegółowe przepisy określające procedurę 
naboru w szeregi armii zawodowej. W przypadku 
korpusu szeregowych zawodowych mogą się o to 
ubiegać np. osoby ze statusem żołnierza, a więc ak-
tywni rezerwiści, terytorialsi oraz ci, którzy ukoń-
czyli 28-dniowe szkolenie podstawowe w ramach 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (lub 
równorzędne formy przeszkolenia wojskowego) 
i jako szeregowi rezerwy 
kontynuują szkolenie specja-
listyczne na stanowisku 
w jednostce. Tacy ochotnicy 
mogą złożyć wniosek o po-
wołanie do służby zawodo-
wej, jeśli mają ocenę pozy-
tywną z opiniowania oraz od-
powiedn i  s t aż  s łużby. 
W przypadku terytorialsów to 
dwa lata, rezerwistów aktyw-
nych – trzy lata, a żołnierze 
dobrowolnej służby mogą to 
zrobić tuż po zakończeniu jej 
odbywania. Wniosek o powo-
łanie, skierowany do szefa wojskowego centrum re-
krutacji przez dowódcę jednostki, żołnierz może 
złożyć najwcześniej na trzy miesiące przed wskaza-
nymi okresami. Takie rozwiązanie ma umożliwić 
płynne przejście, bez konieczności zwalniania się 
z danej formy służby. 

W przypadku żołnierzy dobrowolnej zasadni-
czej służby przepisy dopuszczają też szybszą dro-
gę. Jeśli ochotnik wyznaczony na stanowisko 
służbowe po zakończeniu szkolenia podstawowe-
go wykazuje się szczególnym zaangażowaniem 
i ma już odpowiednie kwalifikacje, może złożyć 
wniosek o zmianę rodzaju służby na zawodową. 

W takich sytuacjach pod uwagę będą brane po-
trzeby sił zbrojnych.

Po złożeniu wniosku przez ochotnika szef 
WCR-u ustala, czy dany żołnierz spełnia wymagania 
dotyczące służby zawodowej, i przedstawia mu pro-
pozycję etatu w armii zgodnie z jego preferencjami 
oraz wymaganiami określonymi w karcie opisu sta-
nowiska służbowego (KOSS). Po wyborze stanowi-
ska i akceptacji dowódcy jednostki żołnierz trafia na 
badania psychologiczne oraz lekarskie, a jeśli po-
myślnie przejdzie procedurę, zostanie powołany do 

służby zawodowej. 
Według odrębnego trybu 

w szeregi amii zawodowej 
będą powoływani funkcjo-
nariusze innych służb mun-
durowych, w tym Policji, 
Służby Więziennej, Straży 
Granicznej czy Agencji Wy-
wiadu. Ustawa o obronie oj-
czyzny wprowadziła bo-
wiem możliwość przeniesie-
nia do służby zawodowej 
aktywnych funkcjonariuszy, 
zapewniając im ciągłość 
służby. Zainteresowani prze-

niesieniem muszą najpierw uzyskać zgodę mini-
stra nadzorującego daną służbę, dopiero potem 
mogą złożyć wniosek do szefa dowolnie wybra-
nego WCR-u. Ten, w porozumieniu z dowódcą 
jednostki, wskaże funkcjonariuszowi konkretne 
stanowisko zgodne z jego preferencjami oraz 
kwalifikacjami, a następnie szef WCR-u występu-
je do ministra obrony narodowej (za pośrednic-
twem Departamentu Kadr MON) o zgodę na 
przeniesienie konkretnej osoby, wskazując uzgod-
nione z dowódcą jednostki wojskowej stanowisko 
służbowe. O zgodzie na przeniesienie funkcjona-
riusza powiadomi szef WCR-u. PG/PZ

Resort obrony określił zasady wstępowania 
w szeregi zawodowców. W jaki sposób mogą być 

powoływani żołnierze i funkcjonariusze? 

USTAWA O OBRONIE 
OJCZYZNY WPROWA-
DZIŁA MOŻLIWOŚĆ 
PRZENIESIENIA DO 
SŁUŻBY ZAWODOWEJ 
AKTYWNYCH FUNK-
CJONARIUSZY, ZA-
PEWNIAJĄC IM CIĄ-
GŁOŚĆ SŁUŻBY
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4980 zł brutto – tyle wyniesie wynagrodzenie 
zasadnicze starszego szeregowego specjalisty. 

S topień szeregowego specjalisty to 
trzeci, po szeregowym i starszym 

szeregowym, stopień w tym korpusie 
kadry zawodowej, wprowadzony usta-
wą o obronie ojczyzny. W ten sposób 
wyróżniono stanowiska dla wyszkolo-
nych specjalistów, a także umożliwio-

no żołnierzom rozwój zawodo-
wy. Obowiązujące od stycznia tego ro-
ku rozporządzenie MON-u dotyczące 
szczegółowych stawek wynagrodzeń 
dla zawodowców nie uwzględniło jed-
nak starszego szeregowego specjalisty 
w siatce płac. Dopiero po wejściu 

ZAROBKI  
I NOWE STOPNIE 

Prawo do zmiany decyzji

Ustawa o obronie ojczyzny zlikwidowała pojęcie 
służby kontraktowej pełnionej na konkretnym 

stanowisku, w danej jednostce wojskowej i na ściśle 
określony czas – od dwóch do sześciu lat. Dotych-
czasowi żołnierze na kontraktach z mocy ustawy 
stali się żołnierzami zawodowymi pełniącymi służ-
bę na czas nieokreślony. Decyzję o tym, czy będą 
oni chcieli służyć na nowych zasadach, resort obro-
ny pozostawił samym zainteresowanym. Ci, którzy 
nie chcieli pozostać w służbie, mogli w ciągu 
14 dni od dnia wejścia w życie ustawy złożyć u do-
wódcy jednostki wniosek o rezygnację. Ich służba 
zakończyłaby się z dniem określonym w zawartym 
wcześniej kontrakcie. 

Z takiej możliwości po wejściu w życie ustawy 
skorzystała część żołnierzy, głównie z korpusu sze-
regowych zawodowych. Oprócz obaw, że będą mu-
sieli zmienić jednostkę, w której służą (w przypadku 
służby na czas nieokreślony dowódcy mogą 
prowadzić bardziej elastyczną politykę kadrową), 
zastanawiali się, czy zmienią się ich uprawnienia 
emerytalne – ci, którzy służą na starych zasadach 
i uprawnienia nabywają po 15 latach, mieliby 
przejść na nowe zasady i otrzymać emeryturę do-
piero po 25 latach. 

Z czasem, gdy nowe przepisy zaczęły już obo-
wiązywać, żołnierze zrozumieli, że ich obawy były 
nieuzasadnione. Wielu postanowiło zmienić decy-
zję i pozostać w armii. W odpowiedzi na liczne py-
tania środowiska stanowisko w tej sprawie przygo-
tował Departament Kadr Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. „Należy wskazać, że prawodawca nie 
odniósł się do przypadku wycofywania rezygnacji 
z pełnienia służby wojskowej, a już tym bardziej nie 
zakazał takiej możliwości. Oznacza to więc, że brak 
jest przeciwwskazań do wycofania rezygnacji, a za-
stosowanie do omawianej sytuacji mają przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące odwołania oświad-
czenia woli”, czytamy w opinii departamentu. Fi-
nalnie więc żołnierze kontraktowi, którzy po wej-
ściu w życie ustawy złożyli wniosek o rezygnację, 
mogą go wycofać i przejść do służby zawodowej 
pełnionej na czas nieokreślony. Warunkiem powro-
tu do wojska jest trwający wciąż kontrakt. 

Żołnierze, którzy złożyli rezygnację, ale ich 
kontrakt wygasł już po wejściu w życie ustawy, 
nie mają możliwości cofnięcia wcześniej złożonej 
rezygnacji. Jeśli jednak chcą wrócić do armii, po-
winni zgłosić się do wojskowego centrum rekru-
tacji. PG/PZ

w życie ustawy możliwe stało się 
określenie stawki wynagrodzenia dla 
nowego stopnia. Zgodnie z przygoto-
wanym w MON-ie projektem rozpo-
rządzenia żołnierze w stopniu starsze-
go szeregowego specjalisty (grupa 
1A) będą zarabiać miesięcznie 4980zł 
brutto. To kwota wynagrodzenia za-
sadniczego, bez dodatków. 

Projekt utrzymuje dotychczasowe 
i obowiązujące od stycznia 2022 roku 
stawki wynagrodzeń zasadniczych 
dla pozostałych żołnierzy. Obecnie 
pułkownicy zarabiają od 9240 zł do 
10 580 zł, kapitanowie od 6700 zł do 
6850 zł, starsi chorążowie – 6100 zł, 
kaprale – 5160 zł ,  a szeregowi 
4560 zł. PG/PZ 

Żołnierze kontraktowi, którzy złożyli wnioski o rezygnację 
ze służby, mogą pozostać w armii.
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GIGANTA

T A D E U S Z  W R Ó B E L

W ciągu 50 lat Republika Korei 
zbudowała od podstaw jeden z największych 

na świecie przemysłów obronnych.

Produkowany 
od 2002 roku 
odrzutowiec 
szkolno-bojowy 
T-50 Golden Eagle
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epublika Korei w 2021 roku 
sprzedała za granicę broń 
o wartości 7 mld dolarów, 
co zapewniło jej ósme miej-
sce w gronie światowych 
eksporterów. Tymczasem 
jeszcze na początku lat sie-
demdziesiątych XX wieku 
kraj ten był niemal całkowi-

cie zależny od importu uzbrojenia, głównie ze Sta-
nów Zjednoczonych. Koreańczycy stworzyli nowo-
czesny przemysł obronny oparty na wielkich pry-
watnych firmach, umiejętnie wykorzystując 
współpracę zagraniczną. Dzięki transferom techno-
logii nie tylko zaczęli produkować światowej klasy 
uzbrojenie i sprzęt wojskowy na licencjach, lecz 

także zyskali wiedzę, która umożliwiła im z cza-
sem rozwijanie własnych konstrukcji. 

IMPULS DO DZIAŁANIA
Ważnym bodźcem do rozbudowy południowo- 

koreańskiego przemysłu obronnego było przekona-
nie prezydenta Parka Chung-hee, który sprawował 
urząd  w latach 1963–1979, że dzięki temu kraj za-
chowa niepodległość. Przemysł ów miał zaspokajać 
potrzeby kilkusettysięcznych sił zbrojnych i zmniej-
szyć uzależnienie państwa od kosztownego importu 
uzbrojenia. Konieczność utrzymywania tak licznej 
armii wynikała z sytuacji polityczno-wojskowej. 
Otóż Republika Korei była w stanie wojny z sąsia- K
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Oficjalna premiera 
samolotu wielozada-

niowego KF-21 
Boramae odbyła się 

9 kwietnia 2021 
roku. Na zdjęciu 

z prawej linia monta-
żowa tych maszyn
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dem – Koreańską Republiką Ludowo-Demokra-
tyczną, gdyż konflikt z nią zakończył się w 1953 ro-
ku tylko rozejmem, a nie traktatem pokojowym. 
Ten stan formalnoprawny nie uległ zresztą zmianie 
do dziś, a komunistyczny reżim z Pjongjangu nadal 
neguje prawo do istnienia demokratycznego pań-
stwa na południu Półwyspu Koreańskiego. 

Ważnym czynnikiem, który zmotywował wła-
dze w Seulu do budowy własnego przemysłu 
obronnego, była też zmiana polityki Stanów Zjed-
noczonych w Azji. Otóż prezydent Richard Nixon 
ogłosił w 1969 roku zamiar zmniejszenia amery-
kańskiej obecności militarnej w tej części świata. 
Tak zwana doktryna Nixona zakładała, że azjatyc-
cy sojusznicy USA będą musieli w większym 

KOREAŃCZYCY NIE 
OGRANICZAJĄ SIĘ 
DO SPRZEDAŻY GO-
TOWYCH WYRO-
BÓW. SĄ OTWARCI 
NA TRANSFERY 
TECHNOLOGII PO-
ZWALAJĄCE PRODU-
KOWAĆ ICH UZBRO-
JENIE ZA GRANICĄ

cencyjny amerykański karabinek automatyczny 
Colt M16 i stało się to dopiero w 1971 roku!

START OD ZERA
Ekipa prezydenta Parka zaczęła zabiegać w Wa-

szyngtonie o rekompensatę za negatywną dla bez-
pieczeństwa Republiki Korei redukcję obecności mi-
litarnej USA. W wyniku negocjacji udało się uzy-
skać od Amerykanów pomoc w wysokości 1,5 mld 
dolarów na dozbrojenie armii i budowę przemysłu 
obronnego. Amerykańskie wsparcie i specjalny po-
datek na obronę narodową były podstawą finanso-
wania rozwoju przemysłu z tego sektora.

Kluczowy dla przyszłości południowokoreań-
skiej zbrojeniówki okazał się uchwalony w 1973 
roku plan rozwoju przemysłu ciężkiego i chemicz-
nego, który był elementem wielkiego programu in-
dustrializacji Korei Południowej realizowanego 
przez prezydenta Parka Chung-hee. Początkowo 
władze zamierzały oprzeć przemysł obronny na fir-
mach państwowych. Okazało się jednak, że realiza-
cja tej koncepcji byłaby bardzo kosztowna i wyma-
gała dużo czasu. Dlatego ją zarzucono. Postawiono 
na rozwiązanie, w którym broń produkować miały 
prywatne firmy, ale pod nadzorem państwa. 

Władze używały różnych zachęt, by przekonać 
biznesmenów do angażowania się w produkcję 
zbrojeniową, m.in. oferując ulgi podatkowe. W po-
łudniowokoreańskim rozwiązaniu założono, że do 
wytwarzania uzbrojenia będzie się wykorzystywać 
tylko 20% mocy zakładów produkcyjnych. Domi-
nować miała działalność cywilna, co ograniczało 
ryzyko pojawienia się problemów finansowych 
w razie zmniejszenia popytu na broń.

Jednym z problemów w rozwijaniu zbrojeniówki 
był brak rodzimych konstrukcji, co oznaczało ko-
nieczność nabycia licencji produkcyjnych za grani-
cą. Amerykanie początkowo nie kwapili się do ich 
udostępniania, gdyż chcieli sojusznikowi sprzeda-
wać gotowe produkty. Seul nawiązał więc kontakty 
z firmami zachodnioeuropejskimi. Po sygnale, że 
amerykańskie uzbrojenie może zniknąć z połu-
dniowokoreańskiego rynku, Waszyngton zmienił 
stanowisko w kwestii współpracy w przemyśle 
obronnym, co umożliwiło transfer technologii. Od 
połowy lat siedemdziesiątych w Republice Korei 
zaczęła rosnąć produkcja uzbrojenia i amunicji na 
amerykańskich licencjach.

Nie wszystkie inwestycje i posunięcia w sektorze 
zbrojeniowym były udane lub potrzebne. Brak do-
brych analiz potrzeb obronnych spowodował, że 

stopniu sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. 
Kiedy Amerykanie postanowili wycofać z połu-
dnia Półwyspu Koreańskiego 20 tys. żołnierzy, 
władze w Seulu zaczęły się obawiać, czy nie zo-
staną pozostawione same w obliczu wroga z pół-
nocy, który miał potężną armię i rozbudowaną 
zbrojeniówkę. Tymczasem pierwszą bronią, którą 
zaczęto produkować w Korei Południowej, był li-
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zmarnotrawiono część funduszy. Niemniej jednak w ogólnym 
rozrachunku plan stworzenia od podstaw silnego przemysłu 
obronnego zakończył się sukcesem.

Nowy prezydent kraju Chun Doo-hwan na początku lat 
osiemdziesiątych zmienił podejście do zbrojeniówki, która 
przestała być traktowana w sposób szczególny – zmniejszo-
no na nią nakłady. Jednocześnie pałac prezydencki, gdzie za 
czasów Parka funkcjonował specjalny sekretariat ds. prze-
mysłu obronnego, przestał być miejscem, w którym zapada-
ją decyzje dotyczące tego sektora. Odpowiedzialność za 
zbrojeniówkę przejęły ministerstwa obrony narodowej oraz 
handlu i przemysłu.

WŁASNE KONSTRUKCJE
Już w latach siedemdziesiątych zostały podjęte prace nad 

krajowymi systemami uzbrojenia. Jako że Korea Południowa 
jest państwem morskim, w ramach programu rozwoju przemy-
słu ciężkiego i chemicznego inwestowano w stocznie. Dlatego 
jednymi z pierwszych rodzimych konstrukcji uzbrojenia oka-

KLUCZOWY DLA PRZYSZŁOŚCI POŁUDNIOWO-
KOREAŃSKIEJ ZBROJENIÓWKI OKAZAŁ SIĘ 
UCHWALONY W 1973 ROKU PLAN ROZWOJU 
PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO I CHEMICZNEGO,  
KTÓRY BYŁ ELEMENTEM WIELKIEGO PROGRA-
MU INDUSTRIALIZACJI KOREI POŁUDNIOWEJ 
REALIZOWANEGO PRZEZ PREZYDENTA  
PARKA CHUNG-HEE
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Czołg K2 Black Panther

Samobieżna haubica K9

MILITARIA  /  PRZEGLĄD



nr 9  /  WRZESIEŃ 2022  /  POLSKA ZBROJNA

101

Kontynuując kooperację z firmami z USA, Korea Południowa 
nabyła licencję na F-16. Podobnie jak w innych dziedzinach 
uzyskane wiedza i technologie ułatwiły Koreańczykom opra-
cowanie odrzutowców szkolno-bojowych T-50 i TA-50, lek-
kiego bojowego FA-50 oraz uruchomienie programu własne-
go samolotu wielozadaniowego KF-21 Boramae. 

W przypadku śmigłowców Korea Południowa oprócz 
MD500 produkowała też UH-60 Black Hawk, ale obecnie 
w tej dziedzinie kooperuje nie z firmą Sikorsky Aircraft, lecz 
z Airbusem. We współpracy z nim powstał wielozadaniowy 
KUH-1 Surion, a od 2023 roku ma być produkowany bazują-
cy na modelu H155 lekki śmigłowiec uzbrojony. Od końca lat 
dziewięćdziesiątych południowokoreańska produkcja lotnicza 
jest skupiona w jednej firmie.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Głównym zadaniem południowokoreańskiego 

przemysłu było zaspokajanie potrzeb własnych sił 
zbrojnych. Jego potencjał produkcyjny był na tyle 
rozbudowany, że bez problemu równocześnie moż-
na było realizować zamówienia zagraniczne. Nie-

mniej jednak w 2006 roku wartość eksportu wyniosła tylko 
250 mln dolarów. Ekspansja zagraniczna rozpoczęła się do-
piero w minionej dekadzie. Eksport broni w latach 2014–2018 
w porównaniu z okresem 2009–2013 wzrósł o 94%, a w la-
tach 2017–2021 był większy aż o 176,8% w porównaniu z po-
przednim pięcioleciem. To sprawiło, że w końcu minionej de-
kady Korea Południowa weszła do dziesiątki największych 
eksporterów na świecie.

Początkowo głównymi rynkami zbytu dla południowokore-
ańskiej broni były dwa państwa Azji Południowo-Wschodniej 
– Filipiny i Indonezja – oraz Turcja (gotowy sprzęt i licencje). 
Z czasem pojawiły się zamówienia z Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej, Australii oraz Europy Północnej. Było to 
możliwe dzięki silnemu politycznemu wsparciu dla sprzedaży 
broni ze strony prezydenta Moona Jae-ina. Jego następca 
z pewnością też pójdzie tą drogą.

Niemniej jednak przemysł obronny Korei Południowej ko-
rzysta też na tym, że świat stał się bardziej nieprzewidywalny. 
Wielkie zbrojenia Chin, napięta sytuacja na Bliskim Wscho-
dzie i agresywna polityka Rosji sprawiają, że wiele państw 
Azji oraz Europy, zwłaszcza północnej i środkowej, zaczęło 
odbudowywać lub wzmacniać swe zdolności obronne. Anali-
tycy z Export-Import Bank of Korea szacowali, że wartość te-
gorocznego eksportu uzbrojenia sięgnie 10 mld dolarów. Za-
warte już wielkie kontrakty z Polską, Egiptem i ze Zjednoczo-
nymi Emiratami Arabskimi oznaczają, że niebawem ten pułap 
zostanie przekroczony.

Koreańczycy nie ograniczają się do sprzedaży gotowych 
wyrobów. W odróżnieniu od konkurentów są bardziej otwarci 
na transfery technologii pozwalające produkować ich uzbroje-
nie za granicą, a takie oczekiwania ma coraz więcej państw. 
Jednocześnie są gotowi na realizację nowych wspólnych pro-
jektów z partnerami zagranicznymi. Takie podejście ułatwia 
zdobywanie kolejnych rynków.

zały się jednostki pływające. Wielkim udanym programem 
była budowa 170-tonowych łodzi patrolowych typu Chamsu-
ri. Znacznie ambitniejsze projekty to korwety typu Donghae 
i Pohang oraz fregata Ulsan, nad którymi pracowano równole-
gle w różnych stoczniach. Dostawy okrętów do wojska rozpo-
częły się już w 1980 roku. Obecnie południowokoreańskie 
stocznie mają w swoim asortymencie nowoczesne fregaty 
i niszczyciele rakietowe oraz duże okręty desantowe. Po na-
wiązaniu współpracy z Niemcami uzyskały też zdolność do 
budowy konwencjonalnych okrętów podwodnych.

W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęła się produkcja 
rodzimego sprzętu pancernego – transportera gąsienicowego 
K200 i czołgu K1. Obecnie tamtejszy przemysł ma w ofercie 
wiele rodzajów wozów bojowych, takich jak czołg K2 Black 
Panther, bojowe wozy piechoty K21 i AS21 Redback, kołowe 
transportery opancerzone K806 i K808 oraz lekki pojazd 
K151. Zanim Koreańczycy stworzyli własną samobieżną hau-
bicę K9, w latach osiemdziesiątych uruchomili licencyjną 
produkcję amerykańskiej M109. W ten sposób zdobyta wie-
dza pozwoliła im opracować nowy, lepszy system artyleryjski.

W latach osiemdziesiątych armia południowokoreańska 
otrzymała też krajowej konstrukcji wyrzutnie rakietowe uży-
wające pocisków kalibru 130 mm. Od połowy ubiegłej deka-
dy ma ona w swym arsenale znacznie nowocześniejszy system 
Chunmoo, dostosowany do użycia zasobników z amunicją 
trzech kalibrów – 130, 227 i 239 mm. Co interesujące, korzy-
stając z chwili odprężenia w relacjach międzynarodowych po 
zimnej wojnie w latach dziewięćdziesiątych, Korea Południo-
wa zdobyła rosyjskie technologie przydatne do budowy syste-
mów przeciwlotniczych.

W produkcji lotniczej Koreańczycy chętnie korzystali rów-
nież ze współpracy z partnerami zagranicznymi. W 1976 roku 
zaczęli wytwarzać na licencji amerykańskiej lekkie śmigłow-
ce MD500, a trzy lata później produkowali myśliwce F-5. 

Współpraca z Airbu-
sem zaowocowała 
powstaniem wieloza-
daniowego śmigłow-
ca KUH-1 Surion.
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Rosyjski Kamow Ka-52 Aligator zestrzelo-
ny polskim piorunem”. „Jak piorun ze-
strzelił Su-34”. „Dziennik »Die Welt« 
chwali polskie rakiety Piorun”. Od kilku 

miesięcy takie informacje o produkowanych 
w Polsce przenośnych przeciwlotniczych zesta-
wach rakietowych regularnie pojawiają się w me-
diach nie tylko krajowych, lecz także zagranicz-
nych. Wszystko za sprawą sukcesów, które dzięki 
nim ukraińskie wojsko odnosi na froncie. 

Pierwsze egzemplarze piorunów Polska przeka-
zała sojusznikowi zza wschodniej granicy jeszcze 
przed wybuchem wojny. Od tego czasu w me-
diach społecznościowych regularnie pojawiają się 
zdjęcia i filmiki, prezentujące rosyjski sprzęt 
zniszczony za pomocą zestawów przeciwlotni-
czych polskiej produkcji. 

NASTĘPCY GROMÓW
Historia przenośnych przeciwlotniczych zesta-

wów rakietowych Piorun, służących do zwalcza-
nia nisko lecących samolotów, śmigłowców czy 
dronów, zaczyna się w 2010 roku. Wówczas inży-
nierowie z Meska rozpoczęli prace nad następcą 
znanych w Wojsku Polskim zestawów Grom. 

PIORUN
Głowica bojowa: FRAG-HE
Zakres wysokości: 10 m – 4000 m
Zakres odległości: 400 m – 6500 m
Średnia prędkość lotu: 560 m/s
Masa zestawu: 19,5 kg

M A G D A L E N A  M I E R N I C K A

W DZIESIĄTKĘ
Przenośnych przeciwlotniczych 
zestawów rakietowych Piorun 

polscy żołnierze używają już od 
kilku lat, jednak głośno o tym 

sprzęcie zrobiło się, odkąd trafił na 
front do ukraińskiego wojska.

STRZAŁ  
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„Ówczesne wymagania sił zbrojnych wiązały się z koniecz-
nością przeprojektowania zarówno pocisku rakietowego, jak 
i samego zestawu startowego – wyrzutni, komputera autory-
zującego, zestawu interfejsów, przyrządów optoelektronicz-
nych. Niezbędne było także zwiększenie parametrów opera-
cyjnych sprzętu”, wyjaśnia dr inż. Przemysław Kowalczuk, 
członek zarządu spółki Mesko. I tak powstał zestaw Piorun, 
który może służyć do zwalczania obiektów oddalonych na-
wet o 6,5 km i znajdujących się na wysokości do 4 km. 
Otrzymał też nową głowicę optoelektroniczną i zastosowano 
w nim wiele rozwiązań kryptograficznych. „Jesteśmy pewni, 
że dziś w zasadzie nie ma możliwości nieautoryzowanego 
użycia zestawu, zadbano o to już na etapie konstrukcyjnym”, 
zaznacza Kowalczuk. 

Hubert Nowek, kierownik wydziału produkcji rakiet 
w Mesku, podkreśla, że sprzęt jest bardzo przyjazny dla 
użytkownika. „Do jego obsługi wystarczy jeden żołnierz, 
a przygotowanie go z pozycji marszowej do bojowej trwa 
maksymalnie do kilkunastu sekund”, podkreśla. Wyjaśnia, 
że aby oddać strzał, wystarczy podpiąć mechanizm startowy 
i wybrać rodzaj celu, który będzie neutralizowany.

W OCENIE ŻOŁNIERZY
Umowa na pozyskanie tego sprzętu dla Wojska Polskiego 

została zawarta w 2016 roku. Wart 930 mln zł kontrakt do-

tyczył 1,3 tys. rakiet oraz 420 zestawów startowych. Pierw-
sze egzemplarze trafiły do pododdziałów przeciwlotni-
czych wojsk lądowych i sił powietrznych rok później. 

Jednymi z pierwszych użytkowników zarówno gromów, 
jak i piorunów byli żołnierze z 8 Pułku Przeciwlotniczego 
z Koszalina. St. chor. sztab. Mariusz Zalewski, dowódca 
plutonu przeciwlotniczego, zaznacza, że oba zestawy po-
zornie wyglądają tak samo, ale w praktyce wiele je różni. 
„Grom był wyposażony w mechaniczne przyrządy celow-
nicze, a w piorunie mamy optyczne urządzenie celownicze 
do obserwacji i strzelania w dzień oraz dzienno-nocny ce-
lownik termowizyjny. Co ważne, operator może je odłą-
czyć od całego mechanizmu i dzięki temu po prostu obser-
wować przestrzeń powietrzną. To udoskonalenie żołnierze 
chyba lubią najbardziej”, zaznacza. Zestawy różni także 
mechanizm startowy. „W piorunie operator może, kolo-
kwialnie mówiąc, podpowiedzieć rakiecie, z jakim celem 
będzie miała do czynienia, czy będzie to śmigłowiec, ra-
kieta, czy jeszcze inny obiekt, a także czy strzelanie odby-
wa się w ciągu dnia, w nocy i w jakich warunkach atmosfe-
rycznych”, podkreśla. 

Zastosowanie tylu innowacyjnych rozwiązań ma swoją 
cenę. Piorun waży 19,5 kg, a grom 16,5 kg. „Kiedy weź-
miemy pod uwagę ilość sprzętu i wyposażenia, jakie żoł-
nierz ma na sobie, 3 kg robią różnicę”, mówi chorąży. 
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W DZIEŃ 
I W NOCY
Przenośny przeciwlotniczy zestaw 

przeciwrakietowy Piorun jest 
przeznaczony do zwalczania śmigłow-
ców, samolotów, bezzałogowych stat-
ków powietrznych i rakiet skrzydla-
tych. Dysponuje zapalnikiem wyposa-
żonym w czujnik zbliżeniowy, 
pozwalający razić cel w przypadku je-
go bliskiego minięcia. Zastosowano 
także dodatkowy celownik dzienny 
oraz termowizyjny, umożliwiający 
operatorowi efektywne użycie zesta-
wu w nocy. Piorun jest wyposażony 
w mechanizm startowy pozwalający 
m.in. na wybór trybu pościg–spotka-
nie, rodzaju celu, warunków pogodo-
wych, ma też opcję identyfikacji 
„swój–obcy”, komunikuje się z celow-
nikami optycznym i termowizyjnym 
oraz ma możliwość zastosowania  
klucza autoryzacji. 
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Zaznacza jednak, że mimo to korzy-
stanie z nowego sprzętu jest bardzo 
komfortowe. „Chociaż podczas strze-
lań mamy na sobie hełmy, gogle 
ochronne, nie ma mowy o dyskomfor-
cie. To nie przypadek. Pracownicy 
Meska przywiązywali do tego dużą 
wagę i jeszcze na etapie wdrażania 
sprzętu pytali nas, co można w nim 
poprawić”, wyjaśnia. 

Dwa lata temu żołnierze z Koszali-
na jako pierwsi w Polsce wykonali 
strzelania z piorunów zintegrowanych 
z samobieżnym przeciwlotniczym zestawem rakietowym 
Poprad (sprzęt jest kompatybilny również z systemami ra-
kietowo-artyleryjskimi Pilica czy samobieżnymi zestawami 
przeciwlotniczymi ZSU-23-4MP Biała). „Pracownicy 
z Meska nie tylko nam wówczas towarzyszyli, lecz także 
analizowali każdą sekundę lotu rakiety, sprawdzali, jak za-
chowuje się po trafieniu w cel. Nic dziwnego, że ta broń 
jest tak skuteczna. Ona jest po prostu dopasowana do po-
trzeb żołnierzy”, podkreśla chorąży. 

Pioruny zostały też wdrożone w nowo formowanym dy-
wizjonie przeciwlotniczym 19 Brygady Zmechanizowanej. 
Jak zauważa ppłk Mariusz Wybraniec, dowódca podod-
działu, atutem tego sprzętu jest nie tylko skuteczność, lecz 
także to, że nie wymaga specjalnych przygotowań do prze-
chowywania czy eksploatacji. „Aby w pełni wykorzystać 
jego walory bojowe, konieczne jest systematyczne szkole-
nie. Prowadzimy je z wykorzystaniem m.in. urządzeń 
szkolno-treningowych”, zaznacza. „Jako użytkownicy pio-
runów możemy stwierdzić, że dysponujemy najnowocze-
śniejszym uzbrojeniem tej klasy w kraju, a może i na świe-
cie”, podkreśla. 

Wszystko to spowodowało, że w czerwcu 2022 roku wi-
cepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na pozy-
skanie dla Wojska Polskiego kolejnych 3,5 tys. pocisków 
i 600 mechanizmów startowych. Wartość kontraktu wynosi 
około 3,5 mld zł brutto. Pierwsze egzemplarze zostaną do-
starczone do jednostek lądowych jeszcze w tym roku, 
a w przyszłym pioruny trafią także do marynarki wojennej 
i wojsk obrony terytorialnej. 

EKSPORTOWY HIT 
Pioruny wzbudzają zainteresowanie nie tylko na lokal-

nym rynku, obecnie trwają także dostawy sprzętu do Sta-
nów Zjednoczonych. Ale to nie wszystko. „Wkrótce pod-
piszemy kolejny kontrakt, tym razem z kontrahentem 
z Europy”, zapowiada dr inż. Przemysław Kowalczuk. 
„Zainteresowanie tą bronią jest tak duże, że zastanawiamy 
się, kogo w pierwszej kolejności obsłużyć. Oczywiście pol-
skie siły zbrojne zawsze będą priorytetowym nabywcą, ale 
musimy pamiętać o tym, że każde zasilenie budżetu ze 
sprzedaży eksportowej jest także rodzajem wsparcia dla re-
sortu obrony, bo pozyskane dzięki temu środki mogą być 

wykorzystane na innych polach”. Me-
sko zdecydowało się zwiększyć pro-
dukcję uzbrojenia. Do tej pory zakłady 
opuszczało około 300 zestawów rocz-
nie, w tym roku ma być ich 600, 
a w przyszłym ponad tysiąc. Będzie to 
możliwe dzięki reorganizacji samej 
produkcji, pozyskaniu nowych urzą-
dzeń i zwiększeniu zatrudnienia. 

Jak wyjaśnia Konrad Piotrowicz, 
zastępca dyrektora dywizji rakietowej 
Mesko, odpowiedzialnej za montaż 
oraz wykonanie piorunów, proces 

produkcji sprzętu jest bardzo skomplikowany i odpowiada 
za niego siedem wydziałów. „Są to procesy związane z ob-
róbką, a także skrawaniem, przetwórstwem materiałów 
i tworzyw, wykonaniem paliw, ładunków pirotechnicz-
nych, zapalników oraz zapłonników, układów elektronicz-
nych i samym montażem wyrobu”, mówi. Podkreśla, że 
przebieg każdego z nich ma równie istotny wpływ na dzia-
łanie broni. 

„Wiele zależy od doświadczenia pracownika, jego zaan-
gażowania, pewności ręki. Dokładamy wszelkich starań, 
aby pracowali u nas tylko najlepsi, i dbamy o to, aby byli 
z nami jak najdłużej”, podkreśla Konrad Piotrowicz, doda-
jąc, że zwieńczeniem każdego etapu produkcji jest kontro-
la jakości, a odbiór gotowego wyrobu odbywa się na poli-
gonie, pod nadzorem zewnętrznej jednostki badawczej.

 
PROJEKTY NA PRZYSZŁOŚĆ

Mimo tak dużego sukcesu Mesko nie zamierza spocząć 
na laurach. Prace nad kolejnymi wersjami zestawów już 
trwają. Chodzi o Piorun+, który również ma być zesta-
wem naramiennym, ale ze zwiększonymi zasięgiem i pre-
cyzją rażenia celu. Ulepszona wersja otrzyma także nową 
głowicę. 

Druga inicjatywa to Piorun 2, który będzie montowany 
na pojeździe lub wyrzutni przenośnej. Jego zasięg wyniesie 
kilkanaście kilometrów i trwają prace nad innym sposobem 
naprowadzania na cel w pierwszej fazie lotu. „Jeśli chodzi 
o zestaw Piorun+, to na przykład nowa głowica przechodzi 
już wstępne testy laboratoryjne. W przypadku drugiego 
projektu część rozwiązań, które zostaną wdrożone, jest po-
dobna do tych z zestawu Piorun+, więc nie zaczynamy od 
zera”, wyjaśnia Przemysław Kowalczuk. Co istotne, prace 
nad obydwoma projektami są na tym etapie finansowane 
wyłącznie ze środków własnych spółki. 

Równolegle trwają prace nad tym, aby kolejne wersje 
mogły być produkowane zaraz po ich opracowaniu. „Jeśli 
więc będą one gotowe za rok, dwa czy nawet trzy, nie bę-
dziemy musieli czekać kilku kolejnych lat, aby zorganizo-
wać produkcję seryjną. Idealne proporcje, do jakich powin-
niśmy w przypadku tej rodziny sprzętu dążyć, to 60% pro-
dukcji z przeznaczeniem na rynek krajowy i 40% na 
eksport”, podkreśla Kowalczuk. 

ATUTEM PIORUNÓW 
JEST NIE TYLKO SKU-
TECZNOŚĆ, LECZ TAK-
ŻE TO, ŻE NIE WYMA-
GAJĄ SPECJALNYCH 
PRZYGOTOWAŃ DO 
PRZECHOWYWANIA 
CZY EKSPLOATACJI
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Ukraińcy po kilku tygodniach ciężkich walk z rosyj-
skim najeźdźcą zwrócili się do Waszyngtonu 
z prośbą o przekazanie im lekkich bojowych wo-
zów piechoty. W ramach szerokiego pakietu pomo-

cy militarnej Amerykanie wysłali ukraińskiej armii 200 gą-
sienicowych transporterów opancerzonych M113-A3. Tym 
samym Ukraina dołączyła do grona kilkudziesięciu państw 
posiadających te kultowe pojazdy w swych siłach zbrojnych. 

LEKKI I WYTRZYMAŁY
Historia M113 ma początek w drugiej połowie lat pięć-

dziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy w Pentagonie zaczęto 
szukać nowego projektu 
c iężkiego t ranspor tera 
opancerzonego piechoty na 
podwoziu gąsienicowym, 
mającego zastąpić starsze 
konst r ukcje  typu M59 
i M75. Wybór padł na pro-
dukt firmy FMC Corpora-
tion. To było spore zasko-
czenie, ta korporacja nie by-
ła bowiem liczącym się 
e l e m e n t e m  p o t ęż n e g o 
w USA przemysłu zbroje-
niowego. Na dodatek zaj-
mowała się przede wszyst-
kim produkcją chemikaliów, 
w tym głównie insektycy-
dów i pestycydów. Miała jednak du-
że doświadczenie z czasów II wojny 
światowej, kiedy na zamówienie ar-
mii amerykańskiej opracowała 
i produkowała różne amfibie i po-
jazdy desantowe, które ze względu 
na swoje przeznaczenie wymagały 
połączenia twardych wymogów 
wojskowych (głównie co do przeży-
walności załogi i członków desantu) 
z lekkością, niezbędną w przypadku 
pojazdów pływających. 

Właśnie w tym ostatnim aspekcie 
FMC Corporation okazała się bez-
konkurencyjna, ponieważ opracowała nowy, specjalny stop 
metalu oparty na aluminium – tzw. stop 5083, czyli połącze-
nie aluminium z magnezem oraz śladowymi ilościami man-
ganu, chromu i tytanu. 

Uzyskany metal okazał się nie tylko lekki, lecz także wy-
trzymały na działanie wysokiej temperatury i gięcie. W efek-
cie wytworzony z niego pancerz M113 grubości 28–45 mm 
jest odporny na pociski do kalibru 7,62 mm włącznie oraz 
odłamki. Po dodatkowym opancerzeniu przednich i bocz-
nych płyt ochrony parametry te znacząco wzrastają (do po-
ziomu ochrony przed pociskami kalibru 14,5 mm), ale 
zwiększa się też masa pojazdu. Taki standard ochrony bojo-

wego wozu piechoty ponad pół wieku temu był wystarczają-
cy. Wpisywał się w założenia taktyki walki amerykańskiej 
piechoty zmechanizowanej, której narodziny – jako osobnej 
formacji – wiążą się właśnie z wdrożeniem do służby 
w 1961 roku pojazdów M113.

SYMBOL POTĘGI
Nieco pokraczna i kanciasta aluminiowa puszka, którą 

z wyglądu przypomina M113, w czasie tych ponad czterech 
dekad służby w siłach zbrojnych USA i kilkudziesięciu in-
nych państw zyskała kultową wręcz popularność, stając się 
jednym z symboli potęgi militarnej Ameryki. Od momentu 

podjęcia produkcji M113 
w 1960 roku, aż do jej za-
kończenia w roku 2007, wy-
tworzono w sumie około 
80 tys. maszyn, co czyni 
M113 jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych trans-
porterów opancerzonych 
świata. Jeszcze dzisiaj siły 
lądowe i Gwardia Narodowa 
USA mają w wyposażeniu 
ponad 10 tys. tych pojazdów 
w różnych wersjach. Drugim 
największym użytkowni-
kiem tych wozów jest Izrael 
(około 5–6 tys.), około 3 tys. 
sztuk wciąż wykorzystuje 

Turcja, a po około 2 tys. tych ma-
szyn mają także Pakistan, Arabia 
Saudyjska, Egipt i Grecja. Szacuje 
się, że ogółem na świecie wciąż po-
zostaje w użyciu 30 tys. transporte-
rów M113. W zdecydowanej więk-
szości pojazdy te są obecnie wyko-
rzystywane jako wozy wsparcia 
o różnym przeznaczeniu, choć np. 
Izraelczycy i Irańczycy wciąż uży-
wają M113 w jednostkach linio-
wych jako pojazdów bojowych.

Długi na 5 m, szeroki na 2,7 m 
i wysoki na niemal 2,5 m – M113 

przypomina niezbyt zgrabną skrzynkę umieszczoną na gą-
sienicowym podwoziu. Ważący średnio 11–13 t pojazd jest 
zaliczany do lekkich transporterów opancerzonych, w pier-
wotnej wersji przeznaczonych do transportu na pole walki 
oddziału (drużyny) piechoty. Z tego względu podstawowy 
typ M113 nigdy nie dysponował ciężkim uzbrojeniem, w je-
go wyposażeniu znajdował się wyłącznie wielkokalibrowy 
karabin maszynowy Browning kalibru 12,7 mm. 

W późniejszych latach transportery M113 zaczęły pełnić 
również inne funkcje w pododdziałach piechoty zmechani-
zowanej, stając się mobilnymi platformami dla wielu specja-
listycznych typów uzbrojenia, np. moździerzy kalibru 

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

PUSZKA 
Chociaż pierwsze 

egzemplarze transporterów 
M113 pojawiły się 

w służbie ponad 60 lat 
temu, to wciąż całkiem 

nieźle dają sobie radę na 
współczesnym polu walki.
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81 mm lub 107 mm, miotaczy płomieni czy wielolufowych 
obrotowych działek przeciwlotniczych Vulcan. Na podwoziu 
M113 powstały też wozy dowodzenia, zabezpieczenia tech-
nicznego, sapersko-inżynieryjne oraz ewakuacji medycznej. 
Do chyba najbardziej oryginalnych modyfikacji M113 nale-
żała wersja M474, będąca transporterem-wyrzutnią rakiet 
balistycznych krótkiego zasięgu Pershing wyposażonych 
w głowice nuklearne. 

Część zagranicznych użytkowników M113 przeprowadza-
ła własne modernizacje tych maszyn, dodając np. wieżyczki 
bojowe z działami kalibru 25 mm lub zwiększając poziom 
ochrony balistycznej.

M113
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 Wysokość: 2,5 m

 Masa: 11–13 t 
(w zależności od wersji/
wyposażenia)

 Uzbrojenie główne:  
karabin maszynowy 
M2 Browning kalibru 12,7 mm

 Prędkość maks.: 65 km/h

 Napęd: sześciocylindrowy  
silnik Detroit Diesel 6V53T,  
275 HP (wersja M113A3)

 Załoga: 2 

 Liczba 
żołnierzy 
desantu: 
8–10

 Zasięg: 480 km

 Długość: 4,8 m

 Szerokość: 2,6 m

OD MOMENTU PODJĘCIA PRODUKCJI W 1960 
ROKU, AŻ DO JEJ ZAKOŃCZENIA W ROKU 2007, 
WYTWORZONO W SUMIE OKOŁO 80 TYS. M113, 
CO CZYNI TEN POJAZD JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
ROZPOWSZECHNIONYCH TRANSPORTERÓW 
OPANCERZONYCH ŚWIATA.

Amerykańska koncepcja lekkiego aluminiowego pojazdu 
opancerzonego cieszyła się mianem przełomowej tylko 
przez chwilę. Także Rosjanie opracowali i wdrożyli w 1962 
roku swoje projekty wozów bojowych budowanych ze spe-
cjalnych stopów aluminium (duraluminium ABT-101), o na-
wet nieco lepszych parametrach odporności balistycznej od 
amerykańskiego stopu 5083. Pojazdy desantowo-szturmowe 
rodziny BMD (bojewaja maszina diesantnaja) z powodze-
niem sprawdzały się (także w działaniach bojowych) przez 
całe dekady jako lekkie wozy wsparcia sił powietrzno-desan-
towych, transportowane na pole walki śmigłowcami, samolo-
tami lub wręcz zrzucane na spadochronach. 
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Kiedy podczas pierwszych tygodni działań 
bojowych w 2022 roku w Ukrainie zostały 

na rozkaz Kremla wykorzystane jako zwy-
kłe transportery opancerzone, a ich bądź co 
bądź elitarne załogi jako zwykła piechota, 
aluminiowe pancerze okazały się kom-

pletnie nieprzydatne w twardych realiach 
walk miejskich. Nic dziwnego, że rozgorycze-

ni skalą strat żołnierze rosyjskich wojsk desanto-
wych ukuli po przegranych walkach pod Kijowem 
ironiczny termin „bratskaja mogiła diesanta” (dosł. 
„braterska mogiła desantu”, czyli zbiorowa mogiła 
żołnierzy desantu), jako rozwinięcie skrótu BMD.

SERIA MODERNIZACJI
Również Amerykanie przekonali się wielokrot-

nie, że aluminiowy pancerz ich wozów M113 – 
choć ułatwia transport w skali operacyjnej, a nawet 
strategicznej – wymaga bardzo przemyślanego 
i ostrożnego zastosowania na polu walki. Swój 
chrzest bojowy transportery M113 przeszły pod-
czas wojny w Wietnamie, gdzie trafiły w 1963 ro-
ku, i już tam się okazało, że aluminiowy pancerz 
bywa za miękki. Inną istotną wadą M113 jest jego 
duża wrażliwość na działanie niewielkich nawet 
min pułapek (improvised explosive device – IED), 
co dało o sobie znać m.in. podczas operacji sił 
USA w Iraku (2003–2011). Aluminiowe pudełko 

na gąsienicach stało się nieodzownym elementem 
amerykańskich formacji zmechanizowanych w ca-
łym okresie zimnej wojny, pozostając podstawo-
wym wozem bojowym piechoty wojsk lądowych. 
Przy czym historia użycia transportera M113 
w tamtejszym wojsku to pasmo kolejnych modyfi-
kacji – największe z nich (obejmujące napęd, syste-
my elektroniczne, a także uzbrojenie i ochronę ba-
listyczną) doprowadzały do powstawania kolejnych 
wersji rozwojowych pojazdu – A1, A2 oraz A3. 

Zdecydowana większość wozów tego typu 
wciąż pozostających w służbie w USA to egzem-
plarze w wersji A3, najnowszej i najgłębiej 
zmienionej pod względem technologicznym. Po-
mimo niezwykle kosztownych wysiłków moder-
nizacyjnych (unowocześnienie jednego M113 do 
standardu A3 pochłaniało około 2 mln dolarów 
amerykańskich) w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia transportery te zaczęto stop-
niowo wycofywać z linii. Zamiast nich pojawia-
ły się nowsze (cięższe, lepiej opancerzone 
i uzbrojone) typy bojowych wozów piechoty – 
gąsienicowy M2 Bradley i kołowy Stryker. 

To, że M113 jest w służbie, nawet w drugorzęd-
nych rolach, stanowi jednak najlepszy dowód dużej 
użyteczności tego projektu. Niewiele typów uzbro-
jenia opracowanych i wdrożonych przed 70 laty 
może pochwalić się podobnymi osiągami.

Część zagranicznych użytkowników M113 

przeprowadzała własne modernizacje tych 

maszyn, dodając np. wieżyczki bojowe wyposażo-

ne w działa 25 mm lub zwiększając poziom 

ochrony balistycznej. Swój chrzest bojowy trans-

portery M113 przeszły podczas wojny w Wietna-

mie, gdzie trafiły w 1963 roku, i już tam się oka-

zało, że aluminiowy pancerz bywa za miękki. Inną 

istotną wadą M113 jest jego duża wrażliwość na 

działanie niewielkich nawet min pułapek.

SPRAWDZONE 
W BOJU
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NIEWIELE TYPÓW UZBROJENIA OPRACOWANYCH 
I WDROŻONYCH PRZED 70 LATY MOŻE POCHWA-
LIĆ SIĘ PODOBNYMI OSIĄGAMI CO M113

Wyrzutnie poci-
sków Hellfire  
zamontowane 
na M113



/ AZJA

STRATEGIE

Nocne zdjęcie
Tajwanu (środkowy 
pierwszy plan) 
i części Chin konty-
nentalnych. Cieśni-
na Tajwańska, od-
dzielająca wyspę 
Tajwan od Chiń-
skiej Republiki Lu-
dowej, w najwęż-
szym miejscu ma 
tylko 130 km.
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HISTERIA 
CZY 

TAKTYKA?

R O B E R T  C Z U L D A

N
A

S
A

Wizyta Nancy Pelosi, przewodniczącej 
amerykańskiej Izby Reprezentantów, w Tajpej 

oraz histeryczna reakcja na to wydarzenie 
reżimu w Pekinie zapewne  

przejdą do historii jako czwarty kryzys 
w Cieśninie Tajwańskiej. 
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ytuacja wokół Tajwanu, formalnie Republiki Chińskiej, 
pozostaje napięta od 1949 roku, czyli momentu, w któ-
rym władzę w Pekinie przejęła komunistyczna dyktatura 
Mao Zedonga, podczas gdy nacjonalistyczny reżim 
Czang Kaj-szeka zbiegł do Tajpej. Od tego czasu Chiń-
ska Republika Ludowa (ChRL) utrzymuje, że Tajwan to 
jej prowincja, choć zbuntowana. Pomimo jednoznacznej 
narracji i narastającej presji ze strony Pekinu Tajwan po-

zostaje niezależny – Republika Chińska proklamowała bowiem swoją 
niepodległość w 1912 roku, ma własne siły zbrojne i politykę zagranicz-
ną, choć obecnie uznaje ją raptem kilkanaście państw na świecie.

DYPLOMATYCZNE SYGNAŁY
Pekin alergicznie reaguje na wszelkie próby podważenia jego, wątpli-

wych zresztą, roszczeń do kontroli nad obecnie demokratycznym Tajwa-
nem. Tym razem powodem kryzysu była wizyta w stołecznym Tajpej 
Nancy Pelosi, przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczo-

S
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Szefowa Izby Repre-
zentantów USA 
Nancy Pelosi i mini-
ster spraw zagranicz-
nych Tajwanu 
Jaushieh Joseph Wu 
(z lewej) na lotnisku 
Songshan w Tajpej. 
2 sierpnia 2022 roku

1954–1955 
Atak Chińskiej Republiki Ludowej na 
tajwański archipelag Kinmen (na zdję-
ciu). W wyniku siedmiomiesięcznej woj-
ny Tajwan utracił wyspy Yijiangshan 
i Dachen, a Stany Zjednoczone zawarły 
z Republiką Chińską traktat o wzajem-
nej obronie.

1958
Uderzenie ChRL na archipelagi Kinmen 
i Matsu. Podczas 44-dniowej bitwy ko-
muniści wystrzelili niemal pół miliona 

pocisków artyleryjskich. USA rozważały 
użycie broni jądrowej przeciwko Chinom.

1995–1996 
Seria testów rakiet ChRL w pobliżu Taj-
wanu. Chodziło o wywarcie presji na taj-
wańskiego prezydenta Lee Teng-huia, 
by porzucił proniepodległościową polity-
kę oraz by w nadchodzących wyborach 
Tajwańczycy wybrali kandydata pro-
chińskiego. Stany Zjednoczone wysłały 
do Cieśniny Tajwańskiej lotniskowce 
USS „Nimitz” i „Independence”.

OD KRYZYSU DO KRYZYSU
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GDY NANCY PELOSI 
POTWIERDZIŁA SWOJE RYCHŁE 
PRZYBYCIE NA TAJWAN, 
PEKIN ZAREAGOWAŁ Z CAŁĄ MOCĄ – 
OPRÓCZ DYPLOMATYCZNEGO POTĘ-
PIENIA POJAWIŁY SIĘ ZAPOWIEDZI 
SIŁOWEGO ZABLOKOWANIA WIZYTY

nych z ramienia Partii Demokratycznej. Motywy jej obecności 
w Republice Chińskiej nie są do końca znane. Jedni uważają, 
że została wysłana przez administrację prezydenta Joego 
Bidena, podczas gdy inni stoją na stanowisku, że Biały Dom 
odradzał jej składanie tej wizyty, przestrzegając przed eskala-
cją napięcia w regionie. Być może ta podróż to efekt kalkulacji 
politycznych, bo w listopadzie 2022 roku Partię Demokratycz-
ną czekają trudne wybory uzupełniające do Kongresu, w któ-
rych ugrupowanie Pelosi najpewniej straci kilka mandatów.

Niezależnie od przyczyn Pelosi ostatecznie dopięła swego 
i odwiedziła Tajwan, co dla tego niewielkiego wyspiarskiego 
państwa stanowiło spory sukces dyplomatyczny. Potwierdzo-
no bowiem w ten sposób jego niezależność i wyraźnie zasy-
gnalizowano bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które 
jednocześnie zademonstrowały, że pozostają jedyną globalną 
superpotęgą. Do wizyty zapewne by nie doszło, gdyby nie 

wyraźne w ostatnich latach usztywnienie stanowiska Tajwań-
czyków wobec Chin. To efekt m.in. obserwacji niedawnych 
wydarzeń w Hongkongu, którego samodzielność – wbrew 
wcześniejszym ustaleniom – została pogwałcona przez ChRL 
(wprowadzono ustawę zwiększającą kontrolę Pekinu nad tym 
regionem autonomicznym – protestujących aresztowano, 
a wolne media zdelegalizowano). Wielu Tajwańczyków zro-
zumiało wówczas, że Pekinowi nie można ufać.

NAPIĘCIE ROŚNIE
Gdy Pelosi potwierdziła swoje rychłe przybycie na Taj-

wan, Pekin zareagował z całą mocą – oprócz dyplomatycz-
nego potępienia pojawiły się zapowiedzi siłowego zabloko-
wania wizyty. Do przechwycenia amerykańskiej delegacji 
oczywiście nie doszło, ale Tajwan stał się celem serii telein-
formatycznych ataków. Zawieszono dialog ze Stanami 
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Xi Jinping walczy 
o reelekcję w nad-
chodzących wybo-
rach w Komunistycz-
nej Partii Chin.

Na linii wieża 
czołguT-84 
Opłot-M

Zjednoczonymi na tematy wojskowe, a na Pelosi nałożono 
sankcje. Chińskie media pokazały nagłe ruchy wojsk w pobli-
żu Tajwanu, w tym gromadzenie się na plażach czołgów pły-
wających ZTD-05. Wokół wyspy przeprowadzono kilkudnio-
we ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. Wystrzelono co naj-
mniej 11 pocisków balistycznych, z czego jeden przeleciał nad 
Tajwanem. Sytuacja jest tym poważniejsza, że pięć wpadło do 
wody na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii, któ-
ra ma również napięte relacje z Pekinem. Tajwan skrytykował 
te manewry, stwierdzając, że „prowokacje i agresja ze strony 
Chin to cios w status quo Cieśniny Tajwańskiej. Intensyfikują 
one regionalne napięcia”. 

Chińskie ćwiczenia wpisują się w realizowaną od kilku lat 
strategię ciągłego nękania Tajwanu. Główną metodą zastra-
szania jest wysyłanie blisko granic wyspy chińskich okrętów 
wojennych i samolotów. Niektóre z nich co jakiś czas przekra-
czają tzw. linię mediany, czyli nieoficjalną granicę oddzielają-
cą obie strony w Cieśninie Tajwańskiej. W lipcu 2022 roku 
70 chińskich samolotów przekroczyło tajwańską strefę identy-
fikacji obrony powietrznej. W tym samym miesiącu Pekin ofi-
cjalnie zażądał od Amerykanów, by natychmiast wstrzymali 
jakąkolwiek współpracę wojskową z Tajwanem.

Skala reakcji, określana przez niektórych mianem histerycz-
nej, jest zaskakująca chociażby z tego powodu, że wizyta 
Pelosi nie stworzyła precedensu. W Tajpej w 1997 roku gościł 
Newt Gingrich, ówczesny przewodniczący Izby Reprezentan-
tów. W maju 2022 roku była tam delegacja Kongresu, a w lip-
cu w Tajpej pojawił się Mark Esper, jeszcze do niedawna se-
kretarz obrony (2019–2020). Amerykanie od lat szkolą miej-
scowe siły zbrojne, a także dostarczają Tajwanowi broń, co 
jednak zawsze spotyka się z protestami Pekinu. 

Dlaczego tym razem reakcja była tak zdecydowana? Moż-
na wskazać kilka powodów. Po pierwsze, Chiny są militarnie 
dużo silniejsze niż przeszło dwie dekady temu. Po drugie, 
pod rządami Xi Jinpinga stały się agresywniejsze niż wcze-
śniej. Nie bez znaczenia są również ich obecne trudności go-
spodarcze. Przewodniczący Xi mógł chcieć w ten sposób po-
kazać swoją siłę – ta motywacja jest tym mocniejsza teraz, 
gdy walczy on o reelekcję w nadchodzących wyborach 
w Komunistycznej Partii Chin (20. zjazd odbędzie się jesz-
cze w tym roku). 

Pewną rolę odegrać mogło również to, że chińskie naciski 
na Tajpej, choć w ostatnich latach wzmocnione, nie przynio-
sły żadnego sukcesu. Coraz więcej Tajwańczyków podkreśla 
swoją tożsamość narodową, a ich rządowi udało się nakłonić 
Biały Dom, jeszcze w czasach prezydenta Donalda Trumpa, 
by sprzedał mu broń. Z kolei w maju, podczas pobytu w To-
kio, prezydent Joe Biden jednoznacznie stwierdził, że Stany 
Zjednoczone zareagują zbrojnie, jeśli Chiny napadną Tajwan. 
To przełomowa deklaracja, bo wcześniej Waszyngton – nie-
utrzymujący formalnych relacji z azjatyckim państwem – uni-
kał zajmowania stanowiska w tej sprawie. Innymi słowy, USA 
mogły chcieć w ten sposób uniemożliwić powolną zmianę sta-
tus quo metodą faktów dokonanych.

OTWARTA WOJNA?
Po zaledwie kilku dniach emocje opadły – chińskie do-

wództwo ogłosiło „pomyślne zakończenie” manewrów i po-
wrót jednostek do macierzystych baz. Jednocześnie ostrze-
żono, że sytuacja w regionie będzie monitorowana, a woj-
sko w przyszłości przeprowadzi w pobliżu Tajwanu 
podobne ćwiczenia. Amerykanie, którzy w obliczu kryzysu 
skoncentrowali największą od lat morską grupę zadaniową, 
wycofali część sił, pozwalając tym samym na dalsze ostu-
dzenie emocji. Potwierdzili jednak swoją dominację i pełną 
swobodę działania. 
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TAJWAN OD LAT SZYKU-
JE SIĘ DO OBRONY, 
A WOJNA W UKRAINIE  
POKAZUJE, ŻE WSPÓŁ-
CZEŚNIE NIE MA KRÓT-
KICH I NISKOKOSZTO-
WYCH KONFLIKTÓW 
ZBROJNYCH

Czy Azja uniknęła konfliktu zbrojnego? Wbrew alarmi-
stycznym głosom niektórych komentatorów wojna o Tajwan 
jest mało prawdopodobna – nie tylko dlatego, że jej przepro-
wadzenie byłoby niezwykle trudne pod względem czysto 
militarnym. Mówimy wszak o konieczności pokonania pasa 
wody o szerokości ponad 100 km i ciągłego zapewniania 
wsparcia logistycznego walczącym. Tajwan od lat szykuje 
się do obrony, a wojna w Ukrainie pokazuje, że współcześnie 
nie ma krótkich i niskokosztowych konfliktów zbrojnych. Co 
więcej, chińskiej armii – bez wątpienia gruntownie zmoder-
nizowanej w ostatnich latach – brak doświadczenia w działa-
niach bojowych, o dużych operacjach połączonych nie wspo-
minając. Inwazja byłaby nie tylko trudna, ale również długa, 
podczas gdy Chiny chcą zająć Tajwan bez jednego wystrza-
łu, a nie go niszczyć.

Chociaż nałożenie sankcji na Chiny byłoby dużo trudniej-
sze niż na Rosję – ta wszak jest mniej znacząca dla współcze-
snej globalnej gospodarki – Pekin musiałby się liczyć rów-
nież z kosztami dyplomatycznymi i finansowymi, a komuni-
styczny reżim doskonale wie, że to właśnie nieprzerwany, 
stabilny wzrost gospodarczy zapewnia Państwu Środka spo-
łeczny posłuch i poparcie. Ryzyko wojny jest tym mniejsze, 
że Xi Jinping zabiega o wspomnianą reelekcję. Nie jest więc 
przypadkiem, że ChRL zademonstrowała swoje niezadowole-
nie, ale unikała eskalacji – Chińczycy nie naruszyli wszak 

tajwańskich wód terytorialnych, o wysłaniu samolotów nad 
terytorium tego państwa nie wspominając. 

Nie oznacza to jednak, że użycie siły przez Chiny jest cał-
kowicie niemożliwe. Tajpej od lat obawia się dwóch scenariu-
szy. Jeden to chińska inwazja na mniejsze wyspy Tajwanu. 
Naturalnym celem jest położony tuż przy kontynentalnych 
Chinach tajwański archipelag Kinmen, który komuniści bez 
powodzenia próbowali zbrojnie zająć w 1958 roku. Teraz jed-
nak jego obrona byłaby praktycznie niemożliwa.

Drugi to wprowadzenie przez ChRL morskiej i powietrznej 
blokady wyspy pod dowolnym pretekstem – chociażby kwa-
rantanny. Tajwan zostałby wówczas odcięty od świata, a prze-
rwanie blokady wymagałoby użycia siły – dawałoby to Peki-
nowi możliwość przedstawienia swojej, zapewne wówczas 
zbrojnej, odpowiedzi jako obrony koniecznej. W tym kontek-
ście warto nadmienić, że najnowsze chińskie ćwiczenia prze-
prowadzono wokół całego Tajwanu, a więc nie tylko w Cie-
śninie Tajwańskiej, lecz także na położonym na wschód od 
wyspy Morzu Filipińskim. 

Ciągłe ryzyko użycia siły militarnej przeciwko Tajwanowi 
wynika z ambicji zarówno państwowych, jak i indywidualnych. 
Wchłonięcie Republiki Chińskiej byłoby gigantycznym sukce-
sem propagandowym ChRL, która w 2049 roku będzie obcho-
dzić stulecie swojego powstania. To również cel Xi Jinpinga, 
który dzięki temu zapisałby się w historii państwa i narodu.

Coraz więcej Tajwańczyków podkreśla swoją tożsamość narodową, 
a ich rządowi udało się nakłonić Biały Dom, jeszcze w czasach  
prezydenta Donalda Trumpa, by sprzedał mu broń.
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R O B E R T  S E N D E K

Ostatnie miesiące przyniosły Bułgarii ostre zawirowania 
polityczne. Ich tłem są silne sympatie prorosyjskie części 

polityków oraz problemy gospodarcze wynikające 
z unijnych sankcji wymierzonych w Rosję, 

ale też celowego działania Kremla.

BUŁGARIA 
NA ZAKRĘCIE
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K irił Petkow to polityk młody i dynamiczny, 
wykształcony na Zachodzie, mający kana-
dyjskie obywatelstwo. W Bułgarii założył 
własną firmę, szybko też wszedł do lokal-

nej polityki. Na tyle skutecznie, że przez kilka mie-
sięcy 2021 roku sprawował funkcję ministra gospo-
darki, a w grudniu 2021 roku objął urząd premiera. 
Przetrwał na tym stanowisku zaledwie kilka miesię-
cy, co w Bułgarii nie jest niczym niezwykłym. 

W ostatnich latach bowiem sytuacja na tamtejszej 
scenie politycznej jest mocno niestabilna. Wystar-
czy wspomnieć, że w 2021 roku wybory parlamen-
tarne odbyły się tam aż trzykrotnie, bo nie udało się 
sformować rządu.

Petkow starał się nie być premierem malowanym. 
Uważał się za polityka o poglądach zdecydowanie 
prozachodnich, co w warunkach bułgarskich nie 
jest regułą. Jego rząd tworzyła koalicja kilku partii 
politycznych o dość egzotycznej konfiguracji: od 
centroprawicowej Demokratycznej Bułgarii, przez 
antyestablishmentową formację Jest Taki Naród, po 
postkomunistyczną i prorosyjską z ducha Bułgarską 
Partię Socjalistyczną. Do tego dochodziła rodzima 
formacja Petkowa, czyli ugrupowanie Kontynuuje-
my Przemiany.

Duża część rządów Petkowa pozostawała w cie-
niu najważniejszego wydarzenia polityki światowej 
bieżącego roku, czyli rozpoczętej 24 lutego przez 
Rosję agresji zbrojnej na Ukrainę. W tej sytuacji 

Petkow stał po stronie Unii Europejskiej, jasno opo-
wiadał się za zaatakowaną Ukrainą i nie wahał się 
potępiać działań Kremla. Jakby chciał podważyć 
wypowiedzianą przez któregoś z zachodnich ko-
mentatorów opinię o Bułgarii jako koniu trojańskim 
Rosji w UE.

Tu trzeba zaznaczyć, że Bułgarzy to jeden z naj-
bardziej prorosyjsko nastawionych narodów w Eu-
ropie, a na pewno w Unii Europejskiej. Wynika to 
zarówno ze względów kulturowych, bliskości języ-
kowej i religijnej, jak i z kwestii historycznych. To 
bowiem dzięki wojskom Rosji carskiej Bułgaria 
uzyskała w 1878 roku państwowość po pięciu wie-
kach niewoli tureckiej. Sympatia do Rosjan jest za-
tem w Bułgarii dość powszechna. Nic więc dziwne-
go, że bez przeszkód działają tam organizacje jaw-
nie, wręcz ostentacyjnie prorosyjskie. Jedną z nich 
jest Narodowy Ruch „Rusofile”, inną – Nieśmiertel-
ny Pułk, czyli wspierana przez Kreml formacja, któ-
rej członkowie organizują, pod tą samą nazwą, 
9 maja manifestacje z okazji Dnia Zwycięstwa.

Na tym tle Kirił Petkow wyróżniał się jako poli-
tyk o zdecydowanych poglądach: niekoniecznie an-
tyrosyjskich, ale z pewnością antyputinowskich. To 
ważne rozróżnienie, gdyż wielu bułgarskich parla-
mentarzystów go nie czyni i utożsamia obecną ad-
ministrację Federacji Rosyjskiej z całą Rosją 
i np. na nią przenosi sympatię dla rosyjskiej kultu-
ry. Są też politycy oficjalnie proputinowscy, jak 
Kostadin Kostadinow, szef partii Odrodzenie, która 
uchodzi za nacjonalistyczną i ma orientację jawnie 
prorosyjską, a za głównych wrogów Bułgarii uzna-
je USA, a w zasadzie wszystkie kraje NATO, 
i Unię Europejską. Kostadinow to postać dość wy-
razista, zasłynął z wielu happeningów i kontrower-
syjnych wypowiedzi. Przylgnął do niego pseudo-
nim „Kostia Kopiejkin”, który doskonale podsumo-
wuje jego konsekwentnie prorosyjską działalność.

POLITYCZNE MANEWRY
Rząd Kiriła Petkowa wspierał Ukraińców – od 

początku rosyjskiej agresji na terytorium kraju zna-
lazło się ich ponad pół miliona. Wprawdzie więk-
szość wyjechała dalej na Zachód, ale około 85 tys. 
zdecydowało się zostać. Organizowano w kraju ak-
cje pomocowe, przekazywano pomoc humanitarną, 
i nawet jeśli ostatecznie kraj nie wysłał do Ukrainy 
ciężkiej broni (nie zgodził się na to parlament, prze-
ciwni byli m.in. znajdujący się w koalicji rządowej 
socjaliści), to i tak Petkow stał po stronie państwa 
broniącego się przed agresją. Jasno opowiadał się 
też za sankcjami wymierzonymi w Kreml. Zdecy-
dowanie zareagował i wyrzucił ze swego rządu mi-
nistra obrony Stefana Janewa, który unikał nazywa-
nia wojną rosyjskiej agresji na Ukrainę. 
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Bułgarzy to jeden 
z najbardziej proro-
syjsko nastawio-
nych narodów 
w Europie, a na 
pewno w Unii Euro-
pejskiej. Na zdję-
ciu: mieszkańcy 
stolicy demonstru-
ją przed bułgar-
skim parlamentem 
w Sofii przeciwko 
sprzedaży broni 
Ukrainie.

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis (z lewej) i jego bułgarski odpowiednik 
Kirił Petkow biorą udział w ceremonii inauguracji interkonektora gazo-
wego łączącego Grecję i Bułgarię. Komotini, Grecja, 8 lipca 2022 roku 
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Wszystko to oczywiście nie umknęło 
uwadze Kremla. Gdy więc Petkow zade-
klarował, że jego rząd nie ugnie się przed 
szantażem Moskwy i nie będzie płacił 
za rosyjski gaz w rublach, Gazprom 
w kwietniu natychmiast zablokował wy-
syłkę surowca do tego kraju. Warto 
przypomnieć, że Bułgaria była wówczas 
obok Polski jedynym państwem, które 
doznało tej szykany.

Zagrywka Kremla, choć przewidy-
walna, zrobiła jednak swoje: uderzyła 
w słaby punkt Bułgarii. W odróżnieniu 
od Polski, której władze od lat zabiega-
ły o dywersyfikację źródeł surowców 
energetycznych, w tym kraju z różnych 
względów (także ideologicznych i poli-
tycznych) tego nie zrobiono. Rząd Pet-
kowa podjął starania o zapewnienie do-
staw błękitnego surowca z innych źródeł, m.in. dzięki zaku-
pom na giełdach światowych. W lipcu z kolei ogłoszono 
zakończenie budowy interkonektora, łączącego bułgarski 
system gazowy z greckim, żeby jesienią popłynął tędy gaz 
dostarczany z Azerbejdżanu.

Wszystkie te inicjatywy, choć z polskiej perspektywy sen-
sowne, miały jednak swoją słabą stronę: były nieco spóźnione. 
W efekcie gwałtownie wzrosły ceny gazu na rynku wewnętrz-
nym, a dodatkowym problemem stała się wysoka inflacja, się-
gająca w połowie roku niemal 17%. To już były sprawy czysto 
polityczne. Gdy więc w czerwcu opozycyjna partia GERB by-
łego premiera Bojka Borisowa zgłosiła do parlamentu wniosek 
o głosowanie nad wotum zaufania do rządu, nie zdziwiło to ni-
kogo – w końcu to zwykły w demokracji manewr taktyczny. 
Sprawy potoczyły się jednak zaskakująco: rząd, mający w par-
lamencie nominalną większość, podczas głosowania upadł. 
Zabrakło zaledwie czterech głosów.

W swoim wystąpieniu po zakończeniu głosowania Petkow 
wyjaśniał, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Zasugerował, że 
część głosów przeciwko jego gabinetowi była inspirowana 
przez ambasadę rosyjską w Bułgarii, zwłaszcza szefową misji 
rosyjskiej w Sofii – Eleonorę Mitrofanową.

ZMIANA FRONTÓW
Petkow miał tak silne przekonanie o tym, że za upadkiem 

jego rządu stoją Rosjanie, że zdecydował się na krok w do-
tychczasowej bułgarskiej historii niebywały: otóż pod koniec 
czerwca, zaledwie tydzień po fatalnym głosowaniu, ogłosił 
wydalenie z kraju 70 dyplomatów i pracowników rosyjskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych w Sofii, Warnie i Ruse. 
Petkow wyjaśniał, że za tą decyzją stoją raporty bułgarskich 
służb, które donoszą o tym, że Rosjanie prowadzą w Bułga-
rii działalność niezgodną ze statusem pracownika dyploma-
tycznego, czyli najpewniej szpiegowską. Zaznaczał też, że to 
nie była jego osobista decyzja, lecz całej działającej przy 
premierze Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wybuchł nie-

słychany skandal, Eleonora Mitrofanowa 
pozwoliła sobie nawet wystosować ulti-
matum pod adresem bułgarskiego rzą-
du, grożąc całkowitym zamknięciem 
przedstawicielstw dyplomatycznych 
w Bułgarii, jeśli decyzja o wydaleniu 
nie zostanie cofnięta. Rząd się jednak 
nie ugiął i dopiął swego: duża grupa 
rosyjskich dyplomatów musiała opu-
ścić kraj.

Najciekawsze jednak jest nie to, że de-
cyzja Petkowa oburzyła Rosjan, lecz to, 
że wywołała duże poruszenie wśród poli-
tyków prorosyjskich w Bułgarii. Jeśli bo-
wiem raporty służb nie zawierały 
kłamstw – a nie ma powodu im nie wie-
rzyć – to działalność moskiewskich dy-
plomatów była wymierzona w bezpie-
czeństwo narodowe Bułgarii. Zatem 

uznanie ich za persona non grata powinno zyskać poparcie całej 
bułgarskiej elity politycznej. Tymczasem nie brakowało głosów 
i inicjatyw wymierzonych w premiera. Na przykład Kostadin 
Kostadinow wydalenie rosyjskich dyplomatów zgłosił do buł-
garskiej prokuratury jako „działanie przestępcze” Petkowa.

W CIENIU MOSKWY 
Prezydent Rumen Radew, który jest nastawiony prorosyjsko, 

1 sierpnia powierzył misję utworzenia nowego rządu polityko-
wi doświadczonemu, ale z drugiego szeregu. Premierem do 
czasów przeprowadzenia przedterminowych wyborów parla-
mentarnych, zaplanowanych na jesień 2022 roku, został Gyłyb 
Donew. Nowy rząd niemal natychmiast podjął działania, które 
zaprzeczają całej dotychczasowej polityce energetycznej po-
przedników. Jedną bowiem z pierwszych decyzji Donewa było 
zerwanie umowy z Grecją na dostawy azerskiego gazu. To 
z kolei przygotowuje grunt do podjęcia rozmów z Gazpromem 
w sprawie wznowienia dostaw rosyjskich. Uzasadnieniem są 
kłopoty gospodarcze Bułgarii i wysokie ceny gazu, ale zmiana 
kursu oznacza także, że prowadzona przez Gazprom polityka 
zakręcania kurka niepokornym okazuje się skuteczna. 

Już teraz wiadomo, że Bułgaria nie otrzyma od Rosjan błę-
kitnego paliwa po dogodnej cenie, ponieważ według obowią-
zujących umów ta kwota jest powiązana ze średnimi cenami na 
rynkach europejskich, te zaś są dość wysokie. Z kolei zaprze-
stanie starań o dostawy z alternatywnych źródeł oznacza, że 
Bułgaria pozostanie zależna od Gazpromu, a w połowie 2022 
roku oceniano, że zależność ta sięga nawet 90%.  

Rząd bułgarski podejmujący takie decyzje uznaje Moskwę 
za wiarygodnego partnera. Nie bierze natomiast pod uwagę 
doświadczeń nie tylko własnych, lecz także innych państw uza-
leżnionych od rosyjskich dostaw. Kreml z kolei bardzo chętnie 
sięga po „gazrurkę”, aby osiągnąć własne cele polityczne, 
i trzeba się liczyć z tym, że w odpowiednim momencie znów 
posunie się do szantażu z dostawami gazu, skoro już wcześniej 
ta metoda okazała się skuteczna.  

BUŁGARIA NIE OTRZY-
MA OD ROSJAN BŁĘ-
KITNEGO PALIWA PO 
DOGODNEJ CENIE, 
PONIEWAŻ WEDŁUG 
OBOWIĄZUJĄCYCH 
UMÓW TA KWOTA 
JEST POWIĄZANA ZE 
ŚREDNIMI CENAMI 
NA RYNKACH EURO-
PEJSKICH, TE ZAŚ SĄ 
DOŚĆ WYSOKIE
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 Już dziś zamów jeden z naszych periodyków 
i ciesz się lekturą na telefonie lub tablecie!
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Roczna prenumerata „Polski Zbrojnej” za jedyne 50 zł
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Pojawiły się pomysły wycofania sił pokojowych 
ze wschodnich prowincji Demokratycznej Republiki 
Konga, gdyż nie widać perspektyw na rozwiązanie 

sytuacji w tym regionie. 
T A D E U S Z  W R Ó B E L

Jednym z najbardziej niestabilnych miejsc w Afryce od po-
nad ćwierćwiecza jest wschód Demokratycznej Republiki 
Konga (DRK) obejmujący cztery prowincje: Ituri, Tanga-
nika oraz Kiwu Południowe i Kiwu Północne. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych szacuje, że na tym terenie działa po-
nad sto zbrojnych grup. Ich powstawaniu sprzyjają konflikty et-
niczne oraz rywalizacja o kontrolę nad lokalnymi zasobami 
m.in. złota. Nielegalny handel kopalinami zapewnia buntowni-
kom fundusze na zakup broni i amunicji, a ich liderom bogac-
two. Słabość kongijskiego państwa sprawia, że na jego terenie 
stworzyły swe bazy również zagraniczne grupy rebelianckie, 
w tym powiązane z tzw. Państwem Islamskim. 

REBELIANCI ATAKUJĄ
W tym roku uaktywniła się jedna z największych organiza-

cji rebelianckich na wschodzie DRK – Ruch 23 Marca (M23). 

W maju przejęła kontrolę nad niektórymi terenami Kiwu Pół-
nocnego w pobliżu granicy z Rwandą i Ugandą. Żołnierze sił 
zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga i misji ONZ mie-
li problem z powstrzymaniem rebeliantów z M23. To ugrupo-
wanie założyli w 2012 roku pochodzący z ludu Tutsi dezerte-
rzy z armii rządowej, którzy zbuntowali się przeciwko wła-
dzom Demokratycznej Republiki Konga. 

Konflikty w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich zaczę-
ły narastać w latach dziewięćdziesiątych. Wtedy kiedy do-
szło do masowych mordów na Tutsich w Rwandzie, których 
dopuścili się w 1994 roku Hutu. Tutsi szybko otrząsnęli się 
z szoku po masakrze, zreorganizowali i przejęli kontrolę nad 
Rwandą, a wielka rzesza cywilów Hutu oraz członków odpo-
wiedzialnych za ludobójstwo milicji Interahamwe i Impuza-
mugambi uciekła z kraju z obawy przed zemstą m.in. do są-
siedniego Zairu, jak wówczas nazywała się Demokratyczna 

bez końca
Konflikt
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Co ciekawe, członkowie ruchu nawet noszą mundury bardzo 
podobne do używanych przez siły zbrojne Rwandy. To nie są 
spekulacje, bo eksperci ONZ znaleźli dowody powiązań M23 
z tym krajem. Co więcej, twierdzą, że między listopadem 2021 
roku a lipcem 2022 roku na terytorium kongijskim prowadzili 
działania militarne także rwandyjscy wojskowi. 

Władze DRK wskazały na rząd Rwandy jako patrona Ru-
chu 23 Marca i zagroziły mu wojną. Politycy z Kigali nato-
miast odpierają zarzuty Kinszasy. Twierdzą, że rebelia M23 
jest problemem wewnętrznym DRK, bo wielu członków 
ugrupowania, choć przybyło ostatnio z Rwandy czy Ugandy, 
wywodzi się ze wschodnich terenów Konga. Część z nich to 
dzieci kongijskich Tutsich, którzy z powodu przemocy na tle 
etnicznym w ostatnich dekadach musieli uciekać z rodzin-
nych stron. Stąd ich głównymi żądaniami są prawo do 
powrotu i życia w DRK oraz prawo do pracy (w tym dostęp 
do służby wojskowej).

NOWE SIŁY
Rwanda nie tylko odpiera zarzuty, ale wysuwa również 

oskarżenia wobec rządu w Kinszasie. Twierdzi na przykład, 
że kongijskie siły zbrojne współpracują z jej największym 
wrogiem – Demokratycznymi Siłami Wyzwolenia Rwandy, 
milicją etniczną Hutu, którą założyli zbiegli do Konga bojów-
karze odpowiedzialni za mord na Tutsich. Yolande Makolo, 
rzeczniczka rządu Rwandy, stwierdziła: „Dopóki problem 
z Demokratycznymi Siłami Wyzwolenia Rwandy, które dzia-
łają w ścisłej współpracy z armią DRK, nie zostanie potrakto-
wany poważnie i nie zostanie rozwiązany, bezpieczeństwo 
w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich nie może być za-
pewnione”. Organizacja Narodów Zjednoczonych potwier-
dziła, że takie powiązania miały miejsce. 

EKSPERCI ONZ ZNALEŹLI DOWO-
DY POWIĄZAŃ M23 Z RWANDĄ. 
CO WIĘCEJ, TWIERDZĄ, ŻE MIĘDZY 
LISTOPADEM 2021 ROKU A LIP-
CEM 2022 ROKU NA TERYTORIUM 
KONGIJSKIM DZIAŁANIA MILITAR-
NE PROWADZILI TAKŻE RWANDYJ-
SCY WOJSKOWI

Republika Konga. W 1996 roku władze w Rwandzie wspar-
ły bunt przeciwko dyktaturze Mobutu Sese Seko, który 
wspomagał bojówki Hutu, mające bazy w Zairze. Jego oba-
lenie nie przyniosło jednak pokoju, tylko kolejne wojny 
w kraju, który zmienił wówczas nazwę. 

Po tegorocznej ofensywie Ruchu 23 Marca z powodu walk 
domy opuściły dziesiątki tysięcy ludzi. Wszystko wskazuje na 
to, że rebeliancka grupa jest dobrze zorganizowana, wyszkolo-
na i wyposażona dzięki wsparciu otrzymywanemu od Rwandy. 
Bintou Keita, przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ 
w Demokratycznej Republice Konga, zwróciła wówczas uwa-
gę, że ruch bardziej przypomina regularne siły zbrojne niż or-
ganizację rebeliancką. „M23 posiada sprzęt, który jest coraz 
bardziej wyrafinowany, szczególnie pod względem zdolności 
prowadzenia ognia dalekiego zasięgu, a także precyzyjnego 
strzelania do samolotów”, powiedziała dyplomatka. 

Ugrupowanie M23 założyli w 2012 roku pochodzący z ludu Tutsi dezerterzy z armii 
rządowej, którzy zbuntowali się przeciwko władzom Demokratycznej Republiki Konga. 
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Z zapewnieniem bezpieczeństwa 
mieszkańcom tego regionu mogą być 
coraz większe problemy. Bintou Keita 
ostrzega, że jeśli Ruch 23 Marca bę-
dzie kontynuował „dobrze skoordyno-
wane ataki” na armię kongijską i siły 
pokojowe misji MONUSCO, to staną 
się one niezdolne do skutecznego re-
agowania na te wrogie działania. Co 
prawda Organizacja Narodów Zjedno-
czonych ma w DRK około 16 tys. żoł-
nierzy, ale obszar ich odpowiedzialno-
ści jest bardzo duży. Dlatego kluczowe 
znaczenie ma mobilność błękitnych 
hełmów, którą zapewniają m.in. śmi-
głowce. Tymczasem w tych zdolno-
ściach pojawiła się w tym roku poważna wyrwa. Po rosyj-
skiej agresji na Ukrainę władze w Kijowie wycofały z DRK 
swój 250-osobowy kontyngent, który dysponował ośmioma 
śmigłowcami. Być może sytuacja poprawi się dzięki roz-
mieszczeniu nowych sił międzynarodowych pod kenijskim 
dowództwem w Ituri i Kiwu Północnym. O ich wysłaniu 
zdecydowali 20 czerwca przywódcy krajów należących do 
Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej. 

Tymczasem mieszkańcy wschodnich prowincji DRK swą 
złość i frustrację wywołaną nowym konfliktem wyładowali na 
ONZ, atakując w ostatnim tygodniu lipca placówki i personel 
organizacji. Błękitnym hełmom zarzucali nieefektywność 
w zwalczaniu rebeliantów. W starciach zginęło ponad 20 de-
monstrantów, były też ofiary wśród personelu MONUSCO. 

Sytuacja mocno się zaostrzyła i rzecznik kongijskiego rządu 
Patrick Muyaya Katembwe stwierdził, że pod uwagę brane jest 
wcześniejsze wycofanie wojsk ONZ, chociaż według planów 
miało to nastąpić do końca 2024 roku. Zasugerował, że być 
może nadszedł czas, by zwalczaniem zagrożeń i utrzymaniem 
bezpieczeństwa na wschodzie kraju zajęły się samodzielnie 
kongijska policja i wojsko. Pozostaje pytanie, czy temu podoła-
ją. Tegoroczne walki z M23 niestety na to nie wskazują. Siły 
zbrojne Demokratycznej Republiki Konga są niedoposażone 
i niedoszkolone. Wojskowi bywają skorumpowani i często ma-
ją powiązania z milicjami etnicznymi, co powoduje, że siły rzą-
dowe są oskarżane o popełnianie zbrodni na cywilach.

PUSZKA PANDORY
Napięcia pomiędzy DRK a Rwandą nie ograniczają się do 

działań M23. W wywiadzie, który ukazał się w lipcu na ła-
mach dziennika „Financial Times”, kongijski prezydent Félix 
Tshisekedi oskarżył sąsiada o czerpanie zysków z bogactw mi-
neralnych jego kraju. Na kontrolowanym przez powiązanych 
z Rwandą rebeliantów terenie znajdują się złoto i jedne z naj-
większych na świecie złóż koltanu, który jest używany w pro-
dukcji urządzeń elektronicznych. I prawdopodobnie rywaliza-
cja o to, kto będzie kontrolował zasoby wschodniokongijskie, 
mogła stanowić przyczynę nasilenia działań przez niejako 
uśpiony przez lata Ruch 23 Marca.

Według części ekspertów prezydent 
Tshisekedi otworzył puszkę Pandory 
swymi posunięciami w polityce zagra-
nicznej, które w założeniach miały po-
prawić relacje z sąsiadami. Paul-Simon 
Handy z południowoafrykańskiego 
think tanku Institute for Security Stu-
dies (ISS) zwrócił uwagę na porozu-
mienie o współpracy przy zwalczaniu 
islamskich bojowników, podpisane 
z Ugandą w listopadzie 2021 roku, 
obejmujące również kontrakty na budo-
wę kilku dróg we wschodniej części 
DRK. Co więcej, Tshisekedi zawarł też 
porozumienie o zacieśnieniu współpra-
cy z Burundi i postanowił zaangażować 

się w zwalczanie nękających ten kraj rebeliantów mających 
bazy na terenie DRK. 

RYWALIZACJA O BOGACTWA
Umowy pomiędzy DRK a Ugandą i Burundi potraktowano 

w Kigali jako naruszenie rwandyjskiej strefy wpływów poli-
tycznych i gospodarczych. Otóż głównym towarem 
eksportowym Rwandy i Ugandy jest złoto, wydobywane na te-
renach opanowanych przez rebeliantów, a formalnie należą-
cych do DRK. Bogactwa naturalne są jednym z powodów, dla 
których trudno ustabilizować sytuację na wschodzie Konga, 
gdyż chaos sprzyja nielegalnej działalności gospodarczej. Po-
czucie bezkarności i rywalizacja o kontrolę nad zasobami 
umożliwiły rozprzestrzenianie się zbrojnych grup. Obecnie na 
wschodzie Konga działa ich ponad sto. Kilkadziesiąt dowodzo-
nych przez m.in. starszyznę plemienną, wodzów wiosek czy 
lokalnych watażków zaliczanych jest do Mai-Mai, etnicznej, 
lokalnej samoobrony. Liczbę grup trudno ustalić, bo często łą-
czą się one lub dzielą, na przykład po śmierci lidera. 

Chaos na kongijskim pograniczu przyciągnął zagraniczne 
grupy zbrojne. Jedną z najaktywniejszych i najbrutalniejszych 
jest wywodzący się z Ugandy Sojusz Sił Demokratycznych, 
który wbrew nazwie jest ugrupowaniem mającym powiązania 
z Państwem Islamskim. Jego członkowie, naciskani przez 
ugandyjskie siły bezpieczeństwa, przenieśli swe bazy do kon-
gijskiego państwa. To w nich wymierzone były wspólne dzia-
łania żołnierzy DRK i Ugandy prowadzone w pierwszej poło-
wie 2022 roku, ale nie przyniosły one większych efektów.

Niestety nie widać szans na rozwiązanie większości konflik-
tów, które niszczą wschodnie prowincje DRK, ponieważ inte-
resy kluczowych graczy politycznych w regionie są rozbieżne, 
a zbrojne milicje bywają wykorzystywane do szachowania ry-
wali, czego przykładem jest działalność Ruchu 23 Marca. Spo-
łeczność międzynarodowa wydaje się przyzwyczajać do panu-
jącego od ponad ćwierćwiecza chaosu w rejonie Wielkich Je-
zior Afrykańskich. Stąd też powstał plan zakończenia misji 
ONZ w DRK. Tamtejsi politycy zarzucają Narodom Zjedno-
czonym brak efektów ich misji pokojowej, ale sami nie uczyni-
li zbyt wiele, by ustabilizować sytuację we własnym kraju.

SŁABOŚĆ KONGIJ-
SKIEGO PAŃSTWA 
SPRAWIA, ŻE NA 
JEGO TERENIE STWO-
RZYŁY SWE BAZY 
RÓWNIEŻ ZAGRA-
NICZNE GRUPY REBE-
LIANCKIE, W TYM PO-
WIĄZANE Z TZW. PAŃ-
STWEM ISLAMSKIM
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R A F A Ł  C I A S T O Ń

Choć uwaga świata jest skupiona na agresywnej 
aktywności Rosji w Ukrainie, nowa doktryna 

morska Moskwy pokazuje, że trzeba też uważnie 
obserwować inną część globu.

Globalne 
ambicje

Tupolew Tu-142 MZ 
do zwalczania okrę-

tów podwodnych 
eskortowany przez 

myśliwce odrzutowe 
Sukhoi Su-33. W tle 

okręty rosyjskiej 
marynarki wojennej, 

okolice Sankt  
Petersburga
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F ederacja Rosyjska 31 lipca 2022 roku przyjęła nową 
doktrynę morską. Dokument ten definiuje strategię 
państwa w wymiarze morskim oraz określa kierunki 
rozwoju marynarki wojennej. Sformułowanie: „Inte-

resy narodowe Federacji Rosyjskiej jako wielkiej potęgi mor-
skiej rozciągają się na cały ocean światowy”, które w nim 
pada, świadczy o wielkich morskich ambicjach Moskwy. 
Dlatego dołoży ona wszelkich starań, by wdrożyć go w ży-
cie. Czy ma jednak wystarczające zaso-
by, by zrobić to w pełni?

LICZBY NIE KŁAMIĄ?
Aby to przeanalizować, zacznijmy od 

twardych danych. W rosyjskiej marynar-
ce wojennej – zorganizowanej w cztery 
floty (Północną, Oceanu Spokojnego, 
Czarnomorską i Bałtycką) oraz jedną 
samodzielną flotyllę, operującą na wo-
dach Morza Kaspijskiego – służy 
150 tys. ludzi (źródło: „The Military Ba-
lance 2022”). Flota podwodna składa się 
z 29 okrętów atomowych i 20 konwen-
cjonalnych. Wśród jednostek nawodnych 
należy wymienić lotniskowiec, 31 du-
żych okrętów (krążowniki, niszczyciele 
i fregaty) oraz wiele jednostek przy-
brzeżnych i pomocniczych.

W lotnictwie marynarki wojennej 
służbę pełni kolejne 31 tys. ludzi, 
a w jego wyposażeniu znajduje się 219 samolotów bojo-
wych, 49 transportowych oraz 86 śmigłowców bojowych 
i 41 transportowych. Ten rodzaj sił zbrojnych ma także po-
kaźne zasoby systemów obrony powietrznej – 200 wyrzutni 
dalekiego zasięgu i 36 krótkiego. Z kolei w piechocie mor-
skiej służbę pełni 35 tys. żołnierzy, mających do dyspozycji 
330 czołgów, 1260 bojowych wozów opancerzonych, ponad 
400 jednostek artylerii, a także około 20 wyrzutni pocisków 
balistycznych i manewrujących krótkiego zasięgu. W takim 
ujęciu rosyjskie siły morskie jawią się jako niekwestionowa-
na potęga. Czy jednak jest to obraz do końca prawdziwy?

Liczby są być może imponujące, ale niemal na każdym 
kierunku strategicznym marynarka rosyjska ustępuje siłom 
potencjalnych adwersarzy. Flota Bałtycka nie dorównuje 
np. samej tylko Bundesmarine, Flota Czarnomorska – mary-
narce tureckiej, a Flocie Oceanu Spokojnego trudno byłoby 
się mierzyć z Japońskimi Morskimi Siłami Samoobrony. Na-
leży oczywiście pamiętać, że każda z tych marynarek rów-
nież dzieli swe zasoby na co najmniej dwa kierunki opera-
cyjne. Niemniej jednak Rosja nie jest czołowym mocar-
stwem morskim w żadnym z tych regionów.

MOŻLIWOŚCI NA SKALĘ MOCARSTWA
Z drugiej strony nie można całkowicie deprecjonować rosyj-

skich zasobów i zdolności. W takich dziedzinach jak broń 
podwodna oraz systemy rakietowe Rosja może poszczycić się 

W ROSYJSKIEJ MARY-
NARCE WOJENNEJ – 
ZORGANIZOWANEJ 
W CZTERY FLOTY (PÓŁ-
NOCNĄ, OCEANU SPO-
KOJNEGO, CZARNO-
MORSKĄ I BAŁTYCKĄ) 
ORAZ JEDNĄ SAMO-
DZIELNĄ FLOTYLLĘ, 
OPERUJĄCĄ NA WO-
DACH MORZA KASPIJ-
SKIEGO – SŁUŻY 
150 TYS. LUDZI

naprawdę znaczącymi osiągnięciami. Jeszcze w czasach 
Związku Radzieckiego na Kremlu zdawano sobie sprawę 
z amerykańskiego prymatu morskiego i zamiast wikłać się 
w z góry przegrany wyścig zbrojeń, postawiono na przeciwsy-
metryczne formy odpowiedzi. Podczas gdy w USA projekto-
wano np. kolejny typ niszczyciela, krążownika czy lotniskow-
ca, w ZSRR pracowano nad nowym typem pocisku przeciw- 
okrętowego czy myśliwskiego okrętu podwodnego.

Rosyjska marynarka wojenna to nie są 
jednak typowe siły oceaniczne o global-
nym zasięgu. Daleko jej do dwóch świa-
towych liderów, tj. US Navy oraz Mary-
narki Wojennej Chińskiej Armii Ludo-
wo-Wyzwoleńczej. Wystarczy podać dla 
przykładu, że w składzie tej pierwszej 
operuje dziś 69 atomowych okrętów 
podwodnych, 11 lotniskowców i 123 du-
że okręty nawodne (krążowniki, niszczy-
ciele i fregaty klasy LCS, czyli Littoral 
Combat Ship). Lotnictwo morskie posia-
da 1686 samolotów (w tym 954 bojowe) 
i 707 śmigłowców. Z kolei będący od-
rębnym rodzajem sił zbrojnych niemal 
180-tysięczny amerykański Korpus Pie-
choty Morskiej ma 739 samolotów 
(w tym 366 bojowych) oraz 422 śmi-
głowce. Jeśli zaś chodzi o Chiny, to 
w składzie ciągle rozbudowywanej ma-
rynarki operują dziś m.in.: 12 atomo-

wych okrętów podwodnych, 46 jednostek konwencjonalnych, 
dwa lotniskowce i 84 duże okręty nawodne. Lotnictwo morskie 
dysponuje 576 samolotami i około 110 śmigłowcami.

KIERUNKI STRATEGICZNE
W nowej rosyjskiej doktrynie morskiej zarówno wymienia 

się strategiczne interesy Federacji Rosyjskiej czy definiuje za-
grożenia, jak i wytycza kluczowe dla Moskwy regiony. Obok 
tak podstawowych kwestii, jak zapewnienie niepodległości 
i integralności terytorialnej, zachowanie suwerennych praw 
i jurysdykcji w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej czy 
umocnienie morskich zdolności obronnych, wspólnych dla 
wszystkich mocarstw morskich, na uwagę zasługują również te 
mniej typowe. Mowa tutaj o zabezpieczeniu funkcjonowania 
rurociągów, strefy arktycznej czy dbałości o rozwój tzw. drogi 
północnej, która w obliczu zmian klimatycznych staje się alter-
natywą dla tradycyjnych szlaków morskich łączących Europę 
z Azją. Widać wyraźnie, jak ważne stają się dla Rosji ekono-
miczne aspekty polityki morskiej, co może nie stanowi novum 
w odniesieniu do tego państwa, ale sposób akcentowania wy-
daje się świadczyć o ich rosnącym znaczeniu dla szeroko rozu-
mianej strefy bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

W tym kontekście ciekawa jest także hierarchia kluczowych 
dla państwa regionów morskich. I tak wśród najważniejszych 
obszarów niezbędnych do rozwoju gospodarczego oraz zacho-
wania suwerenności i integralności terytorialnej wymieniono: 

123
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morza wewnętrzne i terytorialne, wody wyłącznej strefy eko-
nomicznej oraz szelfu kontynentalnego poza jej granicami 
w rejonie Arktyki, basen arktyczny oraz morza Ochockie i Ka-
spijskie. Jako regiony ważne określono morza i oceany przyle-
gające do wybrzeży Federacji Rosyjskiej, w tym morza: Azow-
skie i Czarne, wschodnią część Morza Śródziemnego, cieśniny 
czarnomorskie, bałtyckie i kurylskie oraz akweny, przez które 
przechodzą światowe szlaki komunikacyjne. Do trzeciej kate-
gorii zaliczono otwarte wody oceaniczne.

Wyraźnie widać, jak istotny dla Moskwy staje się region 
arktyczny. Flota Północna jest najsilniejsza spośród rosyjskiej 
floty, w jej składzie operuje m.in. pokaźna liczba lodołamaczy, 
wciąż kluczowych dla zachowania drożności drogi północnej. 
Jednocześnie jest to region bezpośrednio przylegający do wy-
brzeży rosyjskich, a przy tym zyskujący na znaczeniu gospo-
darczym. Moskwa widzi dla siebie szanse w dziedzinie zarów-
no wydobywania tam węglowodorów, jak i sprawowania kon-
troli nad być może w przyszłości kluczowym szlakiem 
morskim do Azji. O jego potencjalnym znaczeniu może świad-
czyć jeden fakt – kilka lat temu państwem arktycznym ogłosi-
ły się również Chiny (!).

Jakie główne zagrożenia zdefiniowali autorzy dokumentu 
w świetle tak określonych interesów i kluczowych dla nich 
regionów morskich? Wydaje się, że jest tu mniej niespo-
dzianek. Przede wszystkim wskazano dążenie USA do do-
minacji na wodach oceanicznych, a także starania Amery-
kanów i ich sojuszników w kierunku ograniczenia dostępu 
Federacji Rosyjskiej do zasobów światowego oceanu oraz 
morskich szlaków komunikacyjnych, roszczenia terytorial-
ne wobec Rosji czy zbliżanie się infrastruktury wojskowej 
NATO do jej granic. 

Również i w tej części dokumentu jest mowa o działaniach 
wielu państw w celu ograniczenia rosyjskiej kontroli nad drogą 
północną. Jak zatem widać, to właśnie ten aspekt w najwięk-
szym stopniu zaprząta uwagę autorów doktryny. Zdecydowa-
nie nie ma mowy o przypadku i Rosja zamierza w najbliższych 
latach jeszcze mocniej zaangażować się w rywalizację arktycz-
ną. I nie bez powodu to właśnie na tym kierunku dysponuje 
ona największym potencjałem w stosunku do rywali.

Co ciekawe i warte zaznaczenia, wśród pięciu priorytetów 
rozwoju aktywności morskiej wymiar militarny został umiesz-
czony na ostatnim miejscu, przed nim zaś znalazły się takie 

ROSJA ZAMIERZA W NAJ-
BLIŻSZYCH LATACH JESZ-
CZE MOCNIEJ ZAANGA-
ŻOWAĆ SIĘ W RYWALIZA-
CJĘ ARKTYCZNĄ. I NIE 
BEZ POWODU TO NA TYM 
KIERUNKU DYSPONUJE 
ONA NAJWIĘKSZYM PO-
TENCJAŁEM W STOSUN-
KU DO RYWALI 

STRATEGIE  /  ROSJA124
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Rosja 11 8 10 20 1 - 4 11 16 >120

USA 14 4 51 - 11 20 22 70
31 

(LCS)
86

Chiny 6 - 6 46 2 9 - 39 45 196

MORSKI ARSENAŁ
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kwestie, jak: rozwój transportu morskiego, ochrona zasobów 
oceanicznych, rozwój systemów transportu ropy i gazu oraz 
działalność naukowa. Jak się wydaje, świadczy to o coraz sil-
niejszej ekonomizacji rosyjskiej polityki morskiej.

REALNA OCENA POTENCJAŁU
Rosyjska doktryna morska to dokument napisany nieco na 

wyrost w stosunku do możliwości państwa. Symptomatyczne 
jest skupienie się na regionie Arktyki, podczas gdy inne ob-
szary (w tym bałtycki) wyraźnie schodzą na drugi, a nawet 
trzeci plan. Może to świadczyć o realnej ocenie własnego po-
tencjału, ale także o świadomości tego, gdzie zaangażowanie 
się gwarantuje największe korzyści. Wspomniana ekonomi-
zacja polityki morskiej bez wątpienia jest dla Rosji koniecz-
nością, otwarte pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób 
przedmiotowe założenia będą wcielane w życie. Agresja na 
Ukrainę ograniczyła np. (przynajmniej w perspektywie krót-
kookresowej) liczbę odbiorców rosyjskich paliw. Zastąpienie 
kierunków europejskich azjatyckimi (Chiny, Indie) z jednej 
strony wymaga nakładów i inwestycji infrastrukturalnych, 
z drugiej okazuje się mniej korzystne również ze względu na 
dotychczasową konieczność obniżania cen. Wydaje się to 
jedną z przesłanek rozbudowy floty handlowej i rozwoju 
transportu morskiego. Tyle że jest to cel co najmniej średnio-
okresowy, a efekty tych założeń będzie można oglądać naj-
wcześniej za około 10–15 lat.

Czy Rosja jest realnie wielkim mocarstwem morskim, jak 
sama chce siebie określać? Podobnie jak wcześniej Związek 
Radziecki, a jeszcze wcześniej Imperium Rosyjskie, Federacja 
Rosyjska pozostaje mocarstwem kontynentalnym. Jej zasoby 
morskie są ograniczone. Bez wątpienia nie ma ona szans na 
efektywną rywalizację z USA w tym wymiarze, podobnie jak 
daleko jej do niezwykłej dynamiki rozwoju notowanego 
w ostatnim ćwierćwieczu przez marynarkę chińską. Poza tym 
konieczność dzielenia zasobów na cztery teatry operacyjne, 
z których dwa są de facto akwenami zamkniętymi (Bałtyk 
i Morze Czarne), dodatkowo osłabia jej potencjał. Rosjanie 
zdają sobie sprawę z tych ograniczeń i widzą potrzebę budowy 
w Azji baz, które umożliwiłyby przebazowanie okrętów jednej 
floty na obszar odpowiedzialności innej. To właśnie Azja i Pa-
cyfik zajmują drugie miejsce, zaraz po Arktyce, w rosyjskim 
rankingu regionów o żywotnym znaczeniu. 

Należy tu podkreślić, że skupienie się na regionie arktycz-
nym niesie dla Rosji wiele korzyści. Aby jednak je maksymali-
zować, trzeba zmusić US Navy do zaangażowania się na in-
nych kierunkach operacyjnych. Chcąc to osiągnąć, Rosja bę-
dzie potrzebowała koordynować swoją politykę morską 
z Chinami, w mniejszym stopniu również z państwami takimi 
jak Iran, które, podobnie jak Moskwa, kwestionują istniejący 
obecnie porządek międzynarodowy. Warto zatem uważnie ob-
serwować, jak te działania będą przebiegać w najbliższych 
miesiącach i latach.

K-535 „Jurij 
Dołgoruki”, rosyjski 
okręt podwodny 
o napędzie atomo-
wym typu Borei, 
o wyporności 
24 tys. t, dysponuje 
między 16 a 20 no-
woczesnymi poci-
skami balistycznymi 
klasy Buława 
RSM-56. 
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Tadżykistan był miej-
scem ćwiczeń mię-

dzynarodowych  
„Regional Coopera-
tion ’22”, w których 
wzięły udział wojska 
amerykańskie oraz 
armie państw środ-
kowoazjatyckich: 

Kazachstanu, Kirgi-
stanu, Tadżykistanu, 

a także Mongolii 
i Pakistanu. RO

Agencja do spraw In-
nowacji w dziedzinie 
obronności (l’Agence 

de l’innovation de 
défense – AID) pilo-

tuje projekt o nazwie 
D-STRESS. Chodzi 

o to, by dzięki zasto-
sowaniu sztucznej in-

teligencji w bada-
niach przesiewowych 
jak najwcześniej wy-
krywać u żołnierzy 

objawy zespołu stre-
su pourazowego 
(post-traumatic 

stress disorder – 
PTSD), zanim przero-
dzą się one w prze-
wlekłą chorobę. RS

A Z J A 

Ś R O D K O W A

F R A N C J A

S O M A L I A

Oblężenie hotelu

Bojówki islamistycznej 
i powiązanej z Al-Kaidą 

organizacji Asz-Szabab za-
atakowały 19 sierpnia znaj-
dujący się w stołecznym Mo-
gadiszu hotel Hayat, popu-
larny wśród prawników 
i urzędników państwowych. 
Napastnicy wdarli się do bu-
dynku po eksplozji dwóch 
samochodów pułapek, pod-
jęli walkę z hotelową ochro-
ną i zabarykadowali się 
w środku. Na miejsce strze-
laniny przybyły somalijskie 
służby porządkowe, które 
rozpoczęły oblężenie hotelu, 

stopniowo eliminując islami-
stów. W trakcie walk zginęło 
co najmniej 30 osób, 
a 50 odniosło rany, uratowa-
no natomiast ponad setkę  
gości hotelu. 

Uważa się, że atak ma 
związek z wypowiedziami 
niedawno powołanego pre-
zydenta Somalii Hassana 
Sheikha Mohamuda, który 
zapowiedział nową strate-
gię walki z islamistami. 
Ataki na hotele, minister-
stwa i obiekty rządowe 
Asz-Szabab przeprowadza 
od 2010 roku. SR

Ugrupowania dżihadystyczne w Somalii 
nie dają o sobie zapomnieć.

Indyjskie siły powietrzne poinfor-
mowały pod koniec sierpnia, że 

rząd zwolnił ze służby trzech ofice-
rów, których oskarżono o to, że 
przez zaniedbania i lekceważenie 
procedur doprowadzili do przypad-
kowego wystrzelenia pocisku Brah-
Mos w kierunku Pakistanu. 

BrahMos – rakietowy pocisk ma-
newrujący przeznaczony do ataku 
na ląd, opracowany wspólnie przez 
Rosję i Indie, zdolny do przenosze-
nia ładunku nuklearnego – został 
przypadkowo wystrzelony 9 marca. 
Ponieważ nie było ofiar, incydent 
nie doprowadził do eskalacji napię-
cia między obydwoma państwami. 
Na żądanie władz Pakistanu rząd 
indyjski podjął się zweryfikowania 
mechanizmów bezpieczeństwa, 
mających chronić przed podobnymi 
wypadkami w przyszłości. ROB

I N D I E

Groźny 
incydent

Emmanuel Macron, pre-
zydent Francji, złożył 

pod koniec sierpnia trzy-
dniową wizytę w Algierii. 
Podczas rozmów debato-

wano o problemach wyni-
kających z zaszłości histo-
rycznych. 

Algieria jest byłą kolonią 
francuską. Niepodległość 

F R A N C J A ,  A L G I E R I A

Macron w Algierze
Rozmowy o współczesnych zagrożeniach 
prowadzili przedstawiciele państw, mierzący się 
z problemami wynikającymi z trudnej historii. 

ruszono też problem bezpie-
czeństwa energetycznego 
w Europie. Algieria jest bo-
wiem kluczowym dostawcą 
błękitnego paliwa dla Euro-
py, co może częściowo zre-
kompensować wyelimino-
wanie z rynków europej-
skich rosyjskiego gazu 
w związku z wojną toczoną 
przez Federację Rosyjską 
przeciwko Ukrainie. R

uzyskała w 1962 roku po 
długiej i wyczerpującej 
wojnie, podczas której woj-
ska francuskie popełniały 
zbrodnie wojenne. 

W trakcie wizyty dyplo-
matycznej omówiono  
m.in. kwestie bezpieczeń-
stwa w regionie Sahelu, 
gdzie Francja prowadzi ope-
rację antyterrorystyczną wy-
mierzoną w islamistów. Po-

Wyciągane są 
konsekwencje wobec osób 
odpowiedzialnych za błąd, 
który mógł doprowadzić 
do eskalacji napięcia 
w regionie.
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Prezydent Władimir 
Putin 25 sierpnia 

podpisał dekret 
o zwiększeniu li-
czebności sił 
zbrojnych Federa-
cji Rosyjskiej 
o 137 tys. osób. 
Zgodnie z no-
wym prawem, które 
ma wejść w życie 
1 stycznia 2023 
roku, liczba eta-
tów w całych ro-
syjskich siłach 
zbrojnych będzie 

wynosić 2,04 mln, 
z czego 1,15 mln doty-
czy wojskowych, a po-

zostałe – pracowników 
wojska. Dekret 

zobowiązuje jed-
nocześnie rząd 
Federacji Ro-
syjskiej do wy-
dzielenia nie-

zbędnych 
środków 

finansowych 
do realizacji 
decyzji prezy-
denta. 

Nowe prawo ma naj-
pewniej związek z kło-
potami kadrowymi, wy-
nikającymi z dużych 
strat i braków, z jakimi 
borykają się rosyjskie 
jednostki liniowe zaan-
gażowane w wojnę 
w Ukrainie. Zwiększenie 
liczby etatów w armii 
może być sposobem na 
pozyskanie nowych żoł-
nierzy, bez uciekania się 
do trudnej politycznie de-
cyzji, jaką jest powszech-
na mobilizacja.

Żołnierze ukraińscy podejmują ataki na terytoria 
opanowane przez Rosjan.

R O S J A

Do kilku eksplozji doszło 
w ostatnich tygodniach 

w rosyjskich bazach woj-
skowych na Krymie,  
m.in. w lotniczej bazie woj-
skowej Saki znajdującej się 
w miejscowości Nowofedo-
riwka, w Kerczu, Dżankoj. 
Nie do końca jest jasne, 
czy to wynik ostrzału rakie-
towego, czy też efekt dzia-
łania ukraińskich sił spe-

cjalnych. Eksplozje wywoła-
ły jednak obawy 
dowództwa rosyjskiego 
o bezpieczeństwo własnych 
sił na terenie Krymu.

Tymczasem w drugiej po-
łowie sierpnia odbyło się 
spotkanie w ramach 
tzw. Platformy Krymskiej. 
To organizowane przez Ki-
jów międzynarodowe forum 
poświęcone kwestii Krymu 

anektowanego przez Rosję 
w 2014 roku. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawicie-
le 60 państw i organizacji 
międzynarodowych. Uczest-
nicy spotkania wystosowali 
opublikowany na stronie 
prezydenta Ukrainy apel, 
w którym czytamy: „Wzywa-
my Rosję do natychmiasto-
wego i bezwarunkowego 
wycofania swoich sił zbroj-

nych i sprzętu wojskowego 
z całego terytorium Ukrainy 
w jej granicach uznanych 
przez społeczność między-
narodową”.

Z okazji przypadającego 
24 sierpnia Dnia Niepodle-
głości Ukrainy prezydent 
USA Joe Biden ogłosił nowy 
pakiet pomocy wojskowej 
dla Ukrainy o wartości 
3 mld dolarów. SEND

Josep Borrell, wysoki przedstawiciel 
Unii Europejskiej do spraw polityki 

zagranicznej, mówił 22 sierpnia na 
konferencji prasowej w hiszpańskim 
mieście Santander o możliwości uru-
chomienia misji szkoleniowej dla sił 
ukraińskich. „Wojna, która trwa tak 
długo, wymaga nie tylko wsparcia ma-
terialnego, lecz także pomocy w szko-
leniu i w organizacji wojska”, stwier-
dził dyplomata. Szczegóły takiego 
wsparcia zostaną ustalone na spotkaniu 
szefów obrony państw UE. Borrell do-
dał również, że szkolenia odbędą się 
nie w Ukrainie, lecz w którymś z są-
siednich krajów. S

Plany 
szkolenia 

Ukraińców
2,04 mln etatów będą po 1 stycznia 2023 

roku liczyły rosyjskie siły zbrojne.

ARMIA ROŚNIE
U N I A  E U R O P E J S K A

STRATEGIE  /  MELDUNEK ZE ŚWIATA
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kalkulacje
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Wojna „na siedząco”, udawana, 
nudna czy dziwna – tak w różnych 

językach nazywano to, co po 1 września 1939 
roku działo się na zachodniej granicy III Rzeszy. 
Jest to o tyle wymowne, że Polacy w tym czasie 

czekali na wsparcie sojuszników, Francji 
i Wielkiej Brytanii.

Na zachodzie 
Europy, po doświad-

czeniach I wojny świato-
wej, spodziewając się kolej-

nej wojny pozycyjnej, zbudowa-
no potężne fortyfikacje 

francuskiej Linii Maginota (na 
zdjęciu) oraz niemieckiej Li-

nii Zygfryda. Listopad 
1939 roku
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130 HISTORIA  /  XX WIEK

a mocy porozumień wojskowych 
z Rzeczpospolitą Polską 3 września 
1939 roku Wielka Brytania i Fran-
cja wypowiedziały wojnę Niemcom. 
Włączenie się do konfliktu dwóch 
wielkich mocarstw nadało mu rangę 
światową, a w przekonaniu Polaków 
wiwatujących pod ambasadami obu 
tych państw miało doprowadzić do 

jego szybkiego zakończenia na korzyść RP. Nie do-
szło jednak do spodziewanej potężnej ofensywy na 
Zachodzie, lecz nastał okres względnego, wielo-
miesięcznego spokoju, który przeszedł do historii 
jako „dziwna wojna”.

W Polsce wspomina się ów czas jako zdradziecką 
bierność najbliższych sojuszników oraz zmarnowa-
ną szansę zakończenia II wojny światowej, zanim 
rozpętała się na dobre. Warto się jednak zastanowić, 

czy brak zdecydowanego brytyjsko-francuskiego 
ataku na Niemcy, na który liczyła Polska, na pewno 
wynikł, jak głosi popularny pogląd, jedynie z grani-
czącego z głupotą kunktatorstwa. Możliwe, że u je-
go podłoża leżała przede wszystkim dbałość o wła-
sne bezpieczeństwo, a decyzja o nieatakowaniu 
Niemiec na dużą skalę wynikła z konkretnych, mili-
tarnych przesłanek.

DZIWNA WOJNA
Mawia się, że wojskowi zawsze szykują się do ta-

kiej wojny, w jakiej ostatnio brali udział, a przebieg 
nowego konfliktu ich zaskakuje. Po doświadcze-
niach I wojny światowej na zachodzie Europy spo-
dziewano się kolejnej wojny pozycyjnej, powstały 
więc potężne fortyfikacje francuskiej Linii Maginota 
oraz niemieckiej Linii Zygfryda. Doskonale też za-
pamiętano lekcję, że ten, kto atakuje pierwszy, wy-

N
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Sowiecka napaść 
przypieczętowała 
przegraną Polski, po-
zbawiając sensu 
obecność francu-
skich wojsk w Zagłę-
biu Saary. Na zdjęciu 
francuscy żołnierze 
podczas patrolu na 
południe od Saar-
brücken. Wrzesień 
1939 roku

MOŻLIWE, ŻE KRAJE ZACHODU 
SOJUSZ Z POLSKĄ ROZUMIAŁY 
PRZEDE WSZYSTKIM JAKO 
ANTYNIEMIECKI BLEF

chodząc zza bezpiecznych obwarowań, ponosi naj-
większe straty i w konsekwencji przegrywa.

Najprawdopodobniej wiara w siłę umocnień spra-
wiła, że Niemcy w 1939 roku większość sił rzucili 
na podbój Polski, na granicy zachodniej zostawiając 
tylko dziesięć dywizji. Nie było jednak mowy 
o ogołoceniu zachodniej flanki. Pod względem li-
czebności i wyposażenia siły niemieckie, obsadza-
jące fortyfikacje Linii Zygfryda i odgrodzone od 
Francji polami minowymi, były praktycznie równo-
ważne lądowym siłom francuskim i brytyjskim. 
Przy takim zestawieniu możliwości natychmiastowe 
uderzenie lądowe na III Rzeszę już w pierwszych 
dniach września, czyli to, czego spodziewała się 
Polska, nie dawało Wielkiej Brytanii i Francji gwa-
rancji szybkiego zwycięstwa, wręcz przeciwnie, 
stwarzało ryzyko porażki – chociaż znacząco mniej-
szej, niż ostatecznie okazała się klęska poniesiona 
w 1940 roku. 

Zachodnioeuropejscy wojskowi nie docenili tak-
że rewolucyjnych zmian w technice oraz sztuce wo-
jennej. Francuzi i Brytyjczycy, dając Polsce swoje 
gwarancje bezpieczeństwa wynikające z umów 

dwustronnych, sądzili, że będzie się ona broniła kil-
ka miesięcy, co pozwoli na dostarczenie jej sprzętu 
wojskowego, zgromadzenie sił własnych i staranne 
przygotowanie ofensywy przeciwko Niemcom, któ-
rej termin będzie można spokojnie przekładać. Na 
wcześniejszy zmasowany atak alianci zdecydowali-
by się wyłącznie nie mając innego wyjścia, czyli 
przede wszystkim w ramach obrony własnego tery-
torium. Adolf Hitler był tego świadomy, dlatego mi-
mo formalnego stanu wojny unikał atakowania tere-
nu Francji oraz Wielkiej Brytanii.

OFENSYWA FRANCUZÓW
Zazwyczaj nie pamięta się, że we wrześniu 1939 

roku Francuzi jednak zaatakowali terytorium Nie-
miec, czyniąc to zarówno ze względów propagan-
dowych, jak i strategicznych. Ofensywa rozpoczęła 
się 7 września, prowadzona siłami 11 Dywizji 
2 Grupy Armii gen. André-Gastona Prételata, któ-
ra przekroczyła granicę na liczącym 32 km pasie 
w rejonie Zagłębia Saary. Oczywiście zostało to  
bardzo nagłośnione. Francuzi weszli w obszary 
przygraniczne tzw. niemieckiej strefy czerwonej, 

Żołnierze 
odbierają 

transport amunicji 
z windy w podzie-

miach Linii 
Maginota.
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pozbawione znaczenia strategicznego i uprzednio opuszczone 
przez cywilów. Aż do 9 września praktycznie nie napotkali 
oporu i zajęli 12 miejscowości. Dopiero następnego dnia nastą-
pił symboliczny kontratak Wehrmachtu, lecz jednostki nie-
mieckie, łącznie z tymi, które miały kontakt bojowy z Francu-
zami, przede wszystkim cofały się do umocnień Linii Zygfry-
da. Postępujące za nimi siły francuskie, ponosząc straty na 
polach minowych, dotarły w pobliże ciągu fortyfikacji, wcho-
dząc 12 km w głąb III Rzeszy i zajmując skrawki niemieckie-
go terytorium w rejonie Saarbrücken. Tam się zatrzymały.

Francuski atak nosił cechy rozpoznania bojem przed więk-
szą ofensywą. Dowiedziano się z niego, że nawet relatywnie 
niewielkie siły niemieckie, rozmieszczone w fortyfikacjach, są 
zbyt mocne, aby opłacało się atakowanie przeciwnika przy 
obecnym stanie sił aliantów oraz ich przygotowaniu do poważ-
nego konfliktu. Politycy wyszli zatem z założenia, że odciąże-
nie walczącej Polski musi zaczekać, a najlepiej powinno się 
w ogóle go zaniechać i zająć tylko własną obroną. Na tajnej 
brytyjsko-francuskiej konferencji w Abbeville 12 września, 
w imię Realpolitik, postanowiono więc o nieudzieleniu pomo-
cy Rzeczpospolitej Polskiej mimo zobowiązań sojuszniczych. 
Wykorzystał to Związek Sowiecki, którego od uzgodnionego 
z Hitlerem wkroczenia do Polski powstrzymywała tylko obawa 
przed reakcją Zachodu. Józef Stalin, poznawszy dzięki swoim 
źródłom wywiadowczym ustalenia z Abbeville, mógł 17 wrze-
śnia już bez obaw atakować Rzeczpospolitą.

Sowiecka napaść przypieczętowała przegraną Polski, po-
zbawiając sensu obecność francuskich wojsk w Zagłębiu  

Saary. 21 września naczelny dowódca francuski gen. Maurice 
Gamelin nakazał rozpoczęcie odwrotu za Linię Maginota. 
Tymczasem Niemcy, dysponując już jednostkami zluzowa-
nymi z Polski, w dniach 16–17 października rozpoczęli 
w tamtym rejonie kontrofensywę. Uderzyli na wycofujących 
się Francuzów i odzyskali całość swoich terytoriów. Ofensy-
wa na Saarbrücken w zasadzie nie przyniosła Francji nic po-
za stratą ponad 2 tys. żołnierzy – zabitych, rannych i zagi-
nionych – aż do wiosny 1940 roku skutecznie powstrzymu-
jąc ją od większych starć z Niemcami.

W POWIETRZU I NA WODZIE
Działania zbrojne toczone w okresie dziwnej wojny poza lą-

dem z pewnością dziwne nie były. Należy jednak wyłączyć 
kwestię bombardowań lądu z powietrza, których obie strony 
długo starannie unikały jako bezpośredniego ataku na obce te-
rytorium (alianci po raz pierwszy zbombardowali Niemcy do-
piero w maju 1940 roku). Chodziło o nieprowokowanie zarów-
no do zmasowanego ataku naziemnego, jak i do nalotów odwe-
towych. W wyniku doświadczeń z hiszpańskiej wojny 
domowej i wyczynów Luftwaffe w Polsce masowe bombardo-
wanie lotnicze uznawano za atak tak straszliwy, że w stosunku 
do przeciwnika, również mogącego go przeprowadzić, używa-
no tej formy tylko w roli straszaka. RAF (Royal Air Force) 
ograniczył się do zrzucania na Niemcy ulotek, co wykpiwano 
nawet w Wielkiej Brytanii.

Bezpośrednio nad granicą niemiecko-francuską od dru-
giego tygodnia września dochodziło jednak do starć po-

Pod względem liczebności i wyposażenia 
siły niemieckie, obsadzające 

fortyfikacje Linii Zygfryda (na zdjęciu) i od-
grodzone od Francji polami minowymi, by-

ły praktycznie równoważne lądowym 
siłom francuskim i brytyjskim.

NA TAJNEJ BRYTYJSKO-FRANCUSKIEJ 
KONFERENCJI W ABBEVILLE 12 WRZE-
ŚNIA POSTANOWIONO O NIEUDZIELE-
NIU POMOCY RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ MIMO ZOBOWIĄZAŃ 
SOJUSZNICZYCH
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FRANCUSKI ROZKAZ 
MOBILIZACYJNY 
Z 2 WRZEŚNIA 1939 
ROKU KOLPORTOWA-
NY W FORMIE PLAKA-
TÓW ULICZNYCH

tów trwały ze zmiennym szczęściem aż do wiosny 1940 roku, 
przy czym Niemcy unikali nalotów na cele w pobliżu brytyj-
skiego wybrzeża. W październiku 1939 roku Hitler, który czuł 
się pewniej po pokonaniu Polski, pozwolił jednak na atakowa-
nie brytyjskich okrętów w ich bazach. Niemieckie maszyny za-
częły wtedy operować bliżej brzegów Wielkiej Brytanii, w tym 
nad zatoką Forth. 13 listopada zbombardowały zakłady lotni-
cze na Szetlandach, był to pierwszy niemiecki atak przeprowa-
dzony bezpośrednio na terytorium brytyjskie i preludium do 
poważniejszego nalotu na bazę brytyjskiej marynarki Scapa 
Flow 16 marca 1940 roku.

Brytyjczycy kontynuowali uderzenia na niemiecką flotę, 
pracując nad skutecznością wypraw złożonych tylko z bom-

bowców, bez osłony myśliwców. Po początkowych 
sukcesach 18 grudnia 1939 roku 22 brytyjskie bom-
bowce Wellington zmierzające ku wyspie Helgo-
land zostały zmasakrowane przez niemieckie my-
śliwce, które zlikwidowały 20 maszyn brytyjskich. 
RAF postanowił wtedy już zawsze zapewniać 
eskortę myśliwców oraz atakować wyłącznie pod 
osłoną nocy, czego konsekwentnie trzymał się aż do 
końca II wojny światowej. 

3 września 1939 roku, wraz z wypowiedzeniem 
wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię, 
zaczęły się też regularne starcia na morzu. Był to po-
czątek długiej bitwy o Atlantyk, kampanii toczonej 
aż do kapitulacji III Rzeszy. Niemieckie okręty na-
tychmiast rozpoczęły ataki na jednostki brytyjskie, 
początkowo jednak powstrzymywały się od działań 
przeciwko celom francuskim. Za początek bitwy 
uznaje się storpedowanie 3 września przez niemiec-
ki U-Boot statku pasażerskiego „Athenia”, płynące-
go z Wielkiej Brytanii do Kanady. Śmierć poniosło 
wówczas 118 z 1418 pasażerów. 14 października 
niemiecki okręt podwodny przekradł się do Scapa 
Flow, gdzie zatopił pancernik HMS „Royal Oak”. 
Pierwszym brytyjskim sukcesem była dopiero sto-
czona 13 grudnia bitwa u ujścia rzeki La Platy, do-
szło wówczas do samozatopienia niemieckiego krą-
żownika „Admiral Graf Spee”.

PODZWONNE
Wydarzenia pierwszych tygodni II wojny światowej pokaza-

ły, że Wielka Brytania i Francja zawarły sojusz z Polską przede 
wszystkim po to, żeby odwrócić od siebie niemiecką uwagę 
i zacząć się sposobić do obrony przed III Rzeszą. Wbrew utar-
tej opinii państwa zachodnie nie wykluczały jednak akcji 
zbrojnej w obronie Polski i rozpoczęły do niej przygotowania, 
a z ofensywy zrezygnowały, dopiero gdy bezpośrednio się 
przekonały o potencjalnie zbyt silnym oporze Niemców. 

Możliwe, że kraje Zachodu nie spodziewały się tak szybkie-
go wybuchu pełnowymiarowej wojny i że będzie konieczność 
udzielenia realnej pomocy sprzymierzeńcowi, a sojusz z Polską 
– na nieszczęście II RP potraktowany przez nią poważnie – ro-
zumiały przede wszystkim jako antyniemiecki blef.

wietrznych, których celem 
było zestrzelenie lub prze-
pędzenie samolotów zwia-
dowczych, przy starannym 
unikaniu ataków na cele na-
ziemne. Walki tego rodzaju 
wzmogły się podczas fran-
cuskiej ofensywy w Zagłę-
biu Saary, kiedy za sprawą 
działań Luftwaffe Francuzi, 
pozbawieni rozpoznania 
z powietrza, często porusza-
li się na oślep. Od września 
1939 roku do wiosny 1940 roku w walkach powietrznych 
nad niemiecko-francuskim pograniczem strąconych zostało 
ponad 250 samolotów.

Brytyjskie lotnictwo od dnia wypowiedzenia wojny ata-
kowało niemieckie okręty z zamiarem wyeliminowania 
w wyniku nalotów większości niemieckich sił morskich 
jeszcze w portach i na kotwicowiskach. Pierwszy atak bry-
tyjskich bombowców, w sumie ponad 40 maszyn, ruszył już 
4 września przeciwko kotwicowiskom w Wilhelmshaven 
i Brunsbüttel. Zakończył się jednak niepowodzeniem. Z ko-
lei pod koniec września Niemcy zbombardowali na Morzu 
Północnym m.in. lotniskowiec HMS „Ark Royal” i krążow-
nik HMS „Hood”, także bez powodzenia. 

Starcia grup niemieckich oraz brytyjskich samolotów nad 
Morzem Północnym oraz atakowanie celów nawodnych i por-
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JEDEN Z KURIERÓW WRĘ-
CZYŁ MI ZALAKOWANĄ KO-
PERTĘ. OTWORZYŁEM 
I PRZECZYTAŁEM ROZKAZ 
MOBILIZACJI DO AKCJI 
„BURZA”. IMIENNY!
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OD PIERWSZEJ

Urodził się Pan i wychował w podkarpac-
kiej wsi Mazury. O takich miejscach 
zwykło się mówić, że są sielskie i spokoj-
ne, a wiadomości przychodzą tam 

z opóźnieniem. Kiedy zatem mieszkańcy Mazur 
zaczęli liczyć się z możliwością wybuchu wojny?

Zaskoczę Pana, bo w Mazurach o wojnie wspo-
minało się już na dwa lata przed jej wybuchem. 
A gdy w 1939 roku przyjechałem tam na wakacje – 

bo uczyłem się w Gimnazjum 
im. księdza Stanisława Konar-
skiego w Rzeszowie – we wsi 
panowało przekonanie, że wojna 
wybuchnie lada dzień. Zresztą 
ludzie u nas czytali gazety, 
a nieliczni słuchali radia, docie-
rały zatem do nas informacje 
najpierw o anszlusie Austrii, za-
jęciu Kłajpedy, rozbiorze Cze-
chosłowacji i w końcu o żąda-
niach Niemców, by przez nasze 
terytorium mogli przeprowadzić 
korytarz do Prus Wschodnich. 

I tak doczekaliśmy dnia, kie-
dy ogłoszono powszechną mobi-
lizację. Trwała dwie doby, ale 

jakież było nasze zdumienie, gdy ją odwołano, 
a poborowi z naszej wsi wrócili do domu. Nie mo-
gliśmy tego zrozumieć. Ale po krótkim czasie zno-

wu ją ogłoszono. W Mazurach 1 września był wy-
znaczony jako dzień mobilizacji koni dla wojska. 
Jako że ojciec nie czuł się najlepiej, na ten pobór 
wysłał mnie. Pojechałem furmanką na wskazaną 
dużą polanę i ustawiłem się w kolejce. Pamiętam, 
że dzień był pogodny, ale niebo zasnuły chmury. 
Zza tych chmur dochodził warkot samolotów. Nie 
zwracaliśmy na to uwagi, gdyż już od dłuższego 
czasu wszyscy byli przyzwyczajeni do latających 
samolotów wojskowych, zresztą niedaleko, w Miel-
cu, było lotnisko. Nagle na polanę zajechał na mo-
tocyklu plutonowy. Pobiegł do komisji mobiliza-
cyjnej i po kilku minutach rozmowy przewodniczą-
cy nakazał natychmiast wszystkim wjechać w las 
i ukryć się pod drzewami. Ten warkot, który słysze-
liśmy, wydawały niemieckie bombowce. Wojna! 
Kiedy zapanowała cisza, wrócono do przerwanej 
mobilizacji, ale naszego konia, jako że nie był naj-
lepszy, nie wzięto i wróciłem furmanką do domu. 
Byłem nawet zadowolony, bo na wsi bez konia 
i wozu trudno było sobie poradzić.

Kiedy Niemcy dotarli do Mazur?
Nie tak szybko. Wojna wojną, ale na wsi trzeba 

było przede wszystkim oporządzać pola. Oczywiście 
do gimnazjum już wtedy nie wróciłem. Był wrze-
sień, więc kończyły się żniwa, a zaczynały wykopki 
ziemniaków. Wtedy to nas absorbowało. Tak upły-
nęło kilka dni względnego spokoju. Aż tu pewnego 

Z  M a r c i n e m  K u s e m  o pierwszych 
dniach wojny, konspiracji i akcji „Burza” na 

Podkarpaciu rozmawia Piotr Korczyński. 

W czasie II wojny światowej był 

żołnierzem placówki Sosna 

I Obwodu Armii Krajowej Kolbuszowa. 

W 1944 roku wstąpił do 10 Dywizji 

Piechoty. Następnie służył jako artyle-

rzysta w 9 Drezdeńskiej Dywizji Zme-

chanizowanej i 15 Dywizji Zmechani-

zowanej. Od 2005 roku jest prezesem 

Zarządu Wojewódzkiego Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Olsztynie.

PŁK MARCIN KUS
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ranka wstajemy, patrzymy przez okna, a po obu stronach drogi 
koczują jacyś ludzie z tobołami… To byli uciekinierzy z okolic 
Krakowa, ze Śląska i innych części kraju zajętych już przez 
Niemców. Ci ludzie byli u kresu sił – brudni, z odparzonymi 
nogami, głodni, przerażeni niepewnością. Dzieliliśmy się z ni-
mi, czym mogliśmy. Część z nich ruszyła po odpoczynku dalej 
na wschód, ale większość była zdecydowana albo zostać na 
miejscu, albo wracać do domu niezależnie od konsekwencji. Od 
nich dowiedzieliśmy się, że nasze wojsko się cofa, a armia nie-
miecka prze cały czas do przodu i będzie tu lada dzień.

W tej sytuacji nikt w Mazurach nie myślał o ewakuacji czy 
ucieczce, z trzema wyjątkami: mnie i jeszcze dwóch – jak to 
się wtedy mówiło – „studentów”. Zaplanowaliśmy, że poje-
dziemy na naszych rowerach na wschód szukać oddziałów. 
Chcieliśmy się do nich przyłączyć, by walczyć. Wtedy jeszcze 
Sowieci nie ruszyli na Polskę z drugiej strony i mieliśmy na-
dzieję, że tam dojdzie do wielkiego przegrupowania i ofensy-
wy naszej armii. Matka przyjęła moje pomysły nawet ze spo-
kojem. Stwierdziła: „My tu zostajemy, a ty jakoś dasz sobie 
radę”. Byłem najstarszy z pięciorga rodzeństwa – miałem 
jeszcze dwie siostry i dwóch braci. Przygotowałem sobie wa-
łówkę i umówiłem się z kolegami, że następnego dnia rusza-
my. W nocy niebo rozświetliły łuny płonącej Kolbuszowej – 
miasteczka położonego 17 km od Mazur. 

Niemcy dotarli do tego miasteczka i dokonali dzieła 
zniszczenia?

Tak, trzeba więc było się spieszyć. O świcie postanowiliśmy 
jednak pożegnać się jeszcze z kierownikiem naszej szkoły po-
wszechnej i proboszczem. Kierownik nie sprzeciwiał się na-
szym planom. Zupełnie inaczej zareagował ksiądz proboszcz: 
„A gdzie wy się wybieracie, gówniarze! Jutro jest niedziela 
i wszystkich trzech chcę widzieć na porannej mszy. Żadnych 
wyjazdów – matka, ojciec zostają, rodzeństwo zostaje, sąsie-
dzi zostają, ja zostaję, wieś zostaje, gmina zostaje, a wy chce-
cie uciekać!”. Jak niepyszni wróciliśmy do domów, a następ-
nego dnia pojawiliśmy się w kościele.

Wbrew naszym oczekiwaniom nie było ani śladu Niemców. 
Od strony Kolbuszowej się uspokoiło, na trakcie Tarnów–Le-
żajsk też pusto i cicho – żadnego wojska, uchodźców czy na-
wet jednej furmanki. Po śniadaniu pojechaliśmy z kolegami 
sprawdzić, co się dzieje na trakcie za zakrętem. Tam naszym 
oczom ukazał się krajobraz po bitwie – cała żwirowa droga 
była rozjechana i poryta koleinami, a jej pobocza dosłownie 
zawalone cywilnym i wojskowym sprzętem – wozami, samo-
chodami, a nawet tankietkami; na pobliskich łąkach pasły się 
konie z odparzonymi bokami i okulałe. Zdrowe nasi żołnierze 
zabrali z sobą… Przygnębiający widok! Niemcy przyjechali 
dopiero o 10.00 – zwiad motocyklowy, jak widzi się dziś 
w wielu filmach wojennych. My młodzi w pierwszym odru-
chu chcieliśmy uciekać, ale starsi, którzy byli między nami, 

zaprotestowali: „Jak my już ich widzimy, a oni nas widzą, to 
stać i nie ruszać się, bo każdy gwałtowny ruch może spowodo-
wać serię erkaemisty z kosza motocyklowego”. A ci zwiadow-
cy przystanęli, rozejrzeli się i pojechali dalej.

Czy w okolicy pojawiły się wtedy jakieś większe oddziały 
niemieckie?

Minęła niedziela, a w poniedziałek matka kazała mi poje-
chać do Staniszewskich – sąsiedniej wsi, większej od naszej, 
żebym sprawdził, czy u ciotki wszystko dobrze, bo niemieckie 
samoloty ponoć zbombardowały tamtejszą drogę. Kiedy tam 
dojechałem, zobaczyłem maszerujące niemieckie wojsko. 
Przez środek drogi jechały samochody i wozy konne, a po ich 
obu stronach kroczyła piechota. Od razu było widać, że to 
zwycięskie wojsko. Pełna buta! „Hajlili, hajlo” [chodzi o sło-
wa heidi, heido z piosenki „Ein Heller und ein Batzen”] – 
śpiewali roześmiani żołnierze, z podwiniętymi rękawami bluz, 
gołymi głowami, bo hełmy mieli przy pasach albo furażerki za 
pagonami, z karabinami luźno przewieszonymi przez plecy. 
Obserwujących ich ludzi prosili tylko o wodę. Dostali ją od 
gospodyń, które przyniosły wiadra z chochelkami, a gospoda-
rze coś komentowali między sobą. Usłyszałem, jak jeden do 
drugiego mówi: „Sąsiedzie, nareszcie będzie porządek w Pol-
sce”. I dodał: „Za młodu jeździłem na saksy do Niemiec zaro-
bić marek. Znam Niemców. Dobrze mi u nich było”. Słucha-
łem tego skonsternowany – tak chwalić śmiertelnego wroga, 
i to kiedy jeszcze trwa wojna, a nasze wojsko odwróci zaraz 
jej bieg – w co mocno wierzyłem… Po kilku latach okupacji 
ten sam chłop był już w partyzantce i bił się z Niemcami.

A Pan od razu wstąpił do konspiracji?
Początkowo nas młodych nie angażowano w te sprawy. 

Dopiero w 1940 roku zaczęliśmy domyślać się, że nasi 
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ojcowie, stryjowie i wujowie gdzieś tam się or-
ganizują. Oczywiście wiedzieliśmy, że na emi-
gracji działa polski rząd, że jest polska armia i że 
w Warszawie działa konspiracja. A wiedzieliśmy 
to dzięki podziemnemu „Biuletynowi Informa-
cyjnemu”, który do Mazur docierał i był kolpor-
towany z rąk do rąk. Nie dość tego, mieliśmy 
także lokalną bibułę – w Kolbuszowej był wyda-
wany miesięcznik drukowany na powielaczu. 
Każdego miesiąca dostawaliśmy dziesięć egzem-
plarzy na wioskę. 

Moja konspiracja zaczęła się na dobre w 1941 
roku. Po zaprzysiężeniu do Armii Krajowej dosta-
łem zadanie zorganizowania odcinka powiatowego 
kanału łączności między Raniżowem a Nienadów-
ką. On następnie biegł do Sokołowa Małopolskiego 
i dalej. Mój odcinek nosił kryptonim „Rabuś” 
i miałem pod sobą pięciu kurierów – zwerbowa-
nych przeze mnie kolegów. W razie potrzeby prze-
nosili prasę konspiracyjną, meldunki czy inne do-
kumenty w wyznaczone miejsca. Raz na dwa tygo-
dnie sprawdzaliśmy też wszystkie konspiracyjne 
lokale, tzw. meliny, na naszym terenie. 

Czy przed akcją „Burza” przeprowadzaliście 
jakieś akcje bojowe?

W weekendy – jak to się dziś mówi – robiliśmy 
„skoki”. Na rozkaz pod wyznaczonym dowódz-

twem zbierała się grupa chłopaków, która otrzymy-
wała broń. Tu dygresja: na co dzień nie trzymali-
śmy broni u siebie w domach. Ona była zmagazy-
nowana na szczeblu gminy. A tymi „skokami” na 
naszym terenie były przede wszystkim napady 
z soboty na niedzielę na pociągi towarowe relacji 
Sandomierz–Przemyśl, głównie wiozące zaopa-
trzenie dla wojsk niemieckich na froncie wschod-
nim. Nasz wywiad wcześniej wskazywał odpo-
wiedni skład, przed jego przejazdem rozkręcało się 
szyny, a gdy się wykoleił, przechwytywaliśmy 
zmagazynowane w nim dobra, przede wszystkim 
długoterminową żywność, gromadziliśmy ją na 
planowane powstanie powszechne.

Powstanie powszechne nie wybuchło, ale w lip-
cu 1944 roku na Rzeszowszczyźnie rozpoczęła 
się akcja „Burza” i miała równie dramatyczny 
przebieg, co wcześniej na Kresach. Pan wów-
czas został zmobilizowany do otwartej walki 
z Niemcami?

Akurat ukończyłem podchorążówkę Armii Kra-
jowej. Dostałem nominację na kaprala podchorą-
żego z zapewnieniem, że „od pierwszej krwi” bę-
dę podporucznikiem, czyli gdy zostanę ranny 
w boju. Pamiętam, że uroczystość nominacyjna 
odbyła się przed świtem, a po wschodzie słońca, 
jak co dnia, poszedłem do pracy – ostatni rok 

MOJA KONSPIRACJA ZACZĘŁA SIĘ  
NA DOBRE W 1941 ROKU. PO ZAPRZY-
SIĘŻENIU DO ARMII KRAJOWEJ DOSTA-
ŁEM ZADANIE ZORGANIZOWANIA ODCIN-
KA POWIATOWEGO KANAŁU ŁĄCZNOŚCI 
MIĘDZY RANIŻOWEM A NIENADÓWKĄ

Żołnierze Armii Krajowej na terenie PZL-u w Rzeszowie w czasie akcji „Burza”
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niemieckiej okupacji pracowałem 
w biurze nadleśnictwa. Zachodzę na 
miejsce, a tam ewakuacja! Niemcy ła-
dują wszystko na wozy. O 9.00 byli już 
spakowani i czekali na rozkaz wyjazdu 
z komendantury w Górnie. Część do-
bytku mieli załadowaną na chłopskie 
podwody – dziesięć drabiniastych wo-
zów, które zarekwirowali z końmi i fur-
manami. I ci furmani uciekli. Dowódca 
konwoju wpadł w gniew i rozkazał żoł-
nierzom aresztować dziesięciu gospodarzy z pobliskich do-
mów, którzy zza płotów obserwowali ewakuację. Następnie 
polecił zamknąć ich w piwnicy i ogłosił, że zostaną rozstrze-
lani, jeśli furmani nie wrócą.

Jak Pana oddział na to zareagował?
Jeśli Niemcy przystąpiliby do egzekucji, mieliśmy ich 

zaatakować – już by z Mazurów nie wyjechali. Ale ten do-
wódca nie kwapił się do formowania plutonu egzekucyjne-
go. Czekał, aż w końcu przywołał do siebie dziecko – małą 
Niemkę, której wręczył klucz od piwnicy i kazał jej ją 
otworzyć. Dziewczynka wykonała polecenie – otworzyła 
drzwi i po niemiecku powiedziała, żeby wychodzić. Przez 
dłuższą chwilę nie było mocnego, który odważyłby się 
przekroczyć próg piwnicy. Wobec tego oficer ściągnął za-
wieszonego na piersi bergmanna [pistolet maszynowy 
MP-18], podał go jednemu ze swoich żołnierzy i bez broni 
podszedł do piwnicy. Myśmy całą tę scenę obserwowali 
z zarośli, gotowi do strzału. Kiedy zobaczyliśmy, jak do-
wódca wskazuje ludziom, by wyszli, zrozumieliśmy, że nie 
będzie żadnych rozstrzeliwań. Istotnie, oficer wybrał fur-
manów spośród swoich żołnierzy. Tak skończyła się nie-
miecka okupacja Mazur.

Ale dla was wtedy dopiero rozpoczęła się akcja „Burza”…
Tego samego dnia w południe przyszedł do naszego domu 

chłopak, jeden z kurierów, i wręczył mi zalakowaną kopertę. 
Otworzyłem i przeczytałem rozkaz mobilizacji do akcji „Bu-
rza”. Rozkaz imienny! Za chwilę przybiegł do mnie kolega, 
który też dostał taki rozkaz, i przystąpiliśmy do działania. 
Wiedzieliśmy, co w takim wypadku mamy robić. Po pierw-
sze – porządnie się ubrać, zabrać bieliznę i ubranie na zmia-
nę, po drugie – wziąć ze sobą porządną wałówkę, i po trze-
cie – iść do powiatowego punktu zbiorczego. Wieczorem ze-
braliśmy się w tym punkcie w Porębach Kupieńskich 
niedaleko Kolbuszowej. I się zaczęło! Zadaniem naszego od-
działu było zdobywanie broni na wycofujących się Niem-
cach. To nie było proste – dość powiedzieć, że podczas roz-
brajania żołnierzy czy żandarmów zginęło dziesięciu na-
szych chłopaków. Akcja „Burza” na naszym terenie trwała 
równy miesiąc – do 16 sierpnia 1944 roku. 

Wiedzieliście, że w Warszawie w tym 
czasie trwały dramatyczne walki  
powstańcze?

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 
o 17.00, a myśmy już w nocy zostali 
o tym poinformowani przez kolegów 
z Warszawy i z nasłuchu radia BBC. 
Znaleźli się też ochotnicy, którzy ru-
szyli na pomoc walczącej Warszawie. 
Nie doszedł jednak żaden, bo wszyst-
kich zatrzymali Rosjanie pod Sando-

mierzem, gdzie trzymali przyczółek na Wiśle. 

Wtedy też na waszym terenie pojawiła się Armia Czerwo-
na, a wraz z nią NKWD [Ludowy Komisariat Spraw  
Wewnętrznych ZSRR].

Stosunkowo niedaleko, bo w Trzebusce pod Sokołowem 
Małopolskim enkawudziści zorganizowali w kilku ziemian-
kach obóz koncentracyjny, w którym mordowali naszych 
chłopaków, przede wszystkim z lwowskiej i tarnopolskiej AK, 
oraz żołnierzy z Wojska Polskiego. To było tak zamaskowane, 
że myśmy wtedy nie mieli pojęcia o tym Małym Katyniu… 

Pana jako akowca nie dotknęły represje? 
Mnie i większość moich kolegów przed represjami uratowa-

ła najpierw szkoła, a następnie wojsko. Wróciłem do nauki – 
do liceum pedagogicznego w Rzeszowie, do którego poszedł-
bym już w 1939 roku, gdyby nie wybuch wojny. I w tymże li-
ceum pewnego dnia jesienią 1944 roku do sali lekcyjnej 
wszedł dyrektor szkoły i przeczytał nam swoje zarządzenie, 
z którego wynikało, że za dwie godziny mamy stawić się 
w koszarach. Pamiętam, jak mówił: „Wojna trwa, żołnierzy 
brak, trzeba uzupełnić jednostki frontowe…”. A my w krzyk! 
No jak to, za dwie godziny… Przecież musimy powiadomić 
rodziny, pożegnać się… Dyrektor na to, że ma takie polecenie 
i że odpowiada za nas głową. Mówił wprost: „Mam was odsta-
wić do koszar, a jak coś wywiniecie, uciekniecie choć w kil-
ku, to mnie aresztują i stracą…”. Mieliśmy dwa wyjścia: albo 
uciec do lasu, albo usłuchać dyrektora i pójść do wojska. 
Wszyscy wtedy, a większość miała za sobą służbę w AK, po-
maszerowaliśmy do koszar. Tak zostałem żołnierzem 10 Dy-
wizji Piechoty, a następnie oficerem artylerzystą. Dwa razy 
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa nachodzili moich ro-
dziców w Mazurach, żeby mnie aresztować, ale ja byłem wte-
dy już w szkole oficerskiej. Na front mnie nie posłali, lecz do-
wodziłem frontowymi żołnierzami, którzy przeszli cały szlak 
od Lenino do Berlina. To byli w większości kresowiacy – 
spod Lwowa czy Wilna – i traktowali mnie jak syna. W czasie 
służby wykonywali rozkazy, a po służbie się mną opiekowali – 
oni przeszli niewyobrażalne piekło, często ich rodziny wege-
towały jeszcze na Syberii czy w Kazachstanie, tym bardziej 
więc cenili ludzkie odruchy i odwdzięczali się tym samym. 

WOJNA WOJNĄ, ALE 
NA WSI TRZEBA BYŁO  
OPORZĄDZAĆ POLA. 
BYŁ WRZESIEŃ, KOŃ-
CZYŁY SIĘ ŻNIWA, 
A ZACZYNAŁY WYKOP-
KI ZIEMNIAKÓW. 
WTEDY TO NAS  
ABSORBOWAŁO…

138 HISTORIA  /  JEDNO Z MOICH IMION BRZMI ŻYCIE



nr 9  /  WRZESIEŃ 2022  /  POLSKA ZBROJNA

139ARMIA  /  WOJNA

83. rocznica agresji 
Związku Sowieckiego 

na Polskę

W
oj

ci
ec

h 
K

or
ku

ć

Tank205x285.indd   1 22-08-26   19:58



ARMIA  /  WOJNA140

nr 9  /  WRZESIEŃ 2022  /  POLSKA ZBROJNA

Wojsko 
Polskie
Wojsko 
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Polecam!
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Twoja historia – Twoje życie!

Anna Putkiewicz,  redaktor naczelna
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Wydawać by się mogło, że 
na zdjęciu widzimy zwy-
czajne prace polowe 
sprzed kilkudziesięciu lat. 

Potwierdza to zresztą podpis: „Pierwsza 
orka, rejon Pułtuska, 1948 rok”. Dlacze-
go jednak pierwszy zaprzęg prowadzi 
oficer? Co więcej, jeśli dobrze mu się 
przyjrzeć, nie idzie zbyt pewnie… 

Oficerem ze zdjęcia jest Henryk 
Leopold Kalinowski, w tamtym czasie – 
kapitan saperów. Jak wyjaśnił, fotografia 
przedstawia orkę kontrolną na świeżo 
rozminowanym polu. Chłopi zażądali, by 
dowódca patrolu saperskiego jako pierw-
szy poprowadził oraczy. Kalinowski 
wspominał: „Na otwartych polach Niem-
cy używali głównie min przeciwpiechot-
nych. Miały one kształt piórnika wyko-
nanego z drewna lub szkła. Przy szuka-
niu nie sprawdzały się wykrywacze. 
Używano do tego drewnianych trzonków 
o długości około dwóch metrów, mają-
cych na jednym końcu nasadkę metalo-

wą z długim szpikulcem. Nasza praca 
polegała na wykonaniu tysięcy wkłuć 
w grunt w ciągu jednego dnia”.

Takie igranie ze śmiercią miało jesz-
cze dramatyczniejszy przebieg w zruj-
nowanych miastach, zwłaszcza w War-
szawie, w której ruinach Niemcy pozo-
stawili przeróżnego rodzaju miny 
i śmiercionośne pułapki. Podejrzenia sa-
perów wzbudził m.in. ocalały budynek 
przy ul. Nowowiejskiej 57. Okazało się, 
że w jego ścianach Niemcy ponawierca-
li dziesiątki otworów, w które włożyli 
materiał wybuchowy z elektrycznymi 
spłonkami. Otwory zaklejono cemen-
tem, a przewody od spłonek podłączono 
do wewnętrznej sieci oświetleniowej. 
Budynek miał wylecieć w powietrze po 
uruchomieniu elektrowni miejskiej.

Na takie niespodzianki saperzy trafia-
li, penetrując kolejne sektory miasta po 
20 stycznia 1945 roku. A wyobraźnia 
Niemców w wymyślaniu min pułapek 
wydawała się nieograniczona. Przy 

ul. Norberta Barlickiego 19C pięć pa-
czek trotylu połączonych drutem czekało 
pod stertą specjalnie pozostawionych 
ubrań. W sąsiedztwie, pod numerem 20, 
przed wejściem do budynku wkopano 
w ziemię wielki ładunek trotylu. Zapal-
nik umieszczono pod progiem otwartych 
na oścież drzwi. Przy ul. Towarowej 47 
obronne granaty ręczne przymocowano 
do drzwi, a linki przywiązane do zawle-
czek przybito do framug. Wystarczyło je 
uchylić, by wybuchły…

Na koniec niech przemówią liczby. 
W tzw. kampanii rozminowywania kra-
ju, trwającej od 1945 do 1956 roku, wy-
kryto i zniszczono 14 763 514 min 
i 58 505 852 sztuki wszelakich pocisków 
i ładunków wybuchowych. Życie straciło 
627 saperów, rannych zostało 661. Zgi-
nęło lub odniosło obrażenia 15 tys. cy-
wilów, w tym 7 tys. dzieci. Chociaż ak-
cję zakończono w 1956 roku, dla sape-
rów wojna jeszcze się nie skończyła. 

PIOTR KORCZYŃSKI

IGRANIE ZE ŚMIERCIĄ
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HISTORIA  /  ZZA KADRU

„ Ż a d n a  b i t w a ,  a  z a w d y  i  w o j n a  o b y ć  s i ę  b e z 
s a p e r ó w  n i e  m o ż e .  A  g d y  p o k ó j  n a s t a n i e ,  o n i  c i ą g l e 
s ą  w  w a l c e ” ,  p i s a ł  p r z e d  l a t y  n a j s ł y n n i e j s z y  o f i c e r  w o j s k  i n ż y n i e r y j n y c h , 

g e n .  T a d e u s z  K o ś c i u s z k o .  T e n  c y t a t  n i c  n i e  s t r a c i ł  n a  a k t u a l n o ś c i . 

HISTORIA 
PEWNEGO ZDJĘCIA
Podpis jest adekwatny do 
tego, co widać: „Pierwsza 
orka, rejon Pułtuska, 1948 
rok”. Nie są to jednak zwy-

czajne prace polowe…
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Jedną z decyzji rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który po 
agresji Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku działał 
najpierw na terytorium Francji, a później Wielkiej Bryta-
nii, było utworzenie specjalnej sekcji zajmującej się m.in. 

tworzeniem grup wywiadowczych wśród środowisk polonij-
nych w krajach zagrożonych przez III Rzeszę. Projekt takiej or-
ganizacji opracował jesienią 1940 roku Jan Librach, do wybu-
chu wojny I sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Paryżu. W grudniu 1940 roku gen. dyw. Władysław Sikorski, 
premier i naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, zapoznał 
z nim brytyjskie Kierownictwo Operacji Specjalnych (Special 
Operations Executive – SOE). Colin Gubbins, szef pionu ope-
racyjnego SOE, zaaprobował go i zapewnił pomoc w realizacji.

Tajną organizację, której nadano kryptonim „Akcja Konty-
nentalna”, zakamuflowano przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i finansowano ze specjalnej pożyczki brytyjskiej 
dla rządu RP. Kierowana była przez Biuro Centralne, na czele 
którego do lutego 1944 roku stał Jan Librach. Sieć grup wy-
wiadowczych „Akcji Kontynentalnej” objęła przede wszyst-
kim tereny okupowane przez Niemców, ale też wiele krajów 

pozaeuropejskich. Najbardziej organizacja rozwinęła się we 
Francji, gdzie działała pod kryptonimem „Monica”. Znaczącą 
rolę odegrała też „Felicja” z placówkami w Danii i Szwecji.

TKANIE SIECI AGENTÓW
Tworzenie skandynawskiej odnogi „Akcji Kontynentalnej” 

rozpoczęto w maju 1941 roku. Zadanie powierzono urzędni-
kowi poselstwa RP w Sztokholmie inż. Mieczysławowi 
Thuguttowi „Adamowi”. Po jego śmierci w listopadzie 1941 
roku prace kontynuował Adam Sokólski „Klaus Jensen”, in-
struktor harcerski i nauczyciel w polskiej szkole w Nakskov. 
Latem 1942 roku udało mu się stworzyć siatkę agentów, któ-
rych głównym zadaniem było zbieranie informacji o tematyce 
społecznej, gospodarczej i politycznej. 

Sokólski utworzył trzyosobowe grupy agentów we wszyst-
kich regionach, w których mieszkali Polacy. Z miesiąca na 
miesiąc z „Felicją” wiązało się coraz więcej ludzi, takich jak 
prof. Romana Heltberg „Helga” z Uniwersytetu Kopenhaskie-
go, jedna z najbardziej zasłużonych osób w pracy polsko-duń-
skiego podziemia. Do współpracy z organizacją udało się 

J A C E K  S Z U S T A K O W S K I

W czasie II wojny światowej w Danii działał polski wywiad 
wojskowy. Dzięki pracy agentów alianci zdobyli wiele strategicznych 

informacji, m.in. na temat fortyfikacji Wału Atlantyckiego. 

Tajemnicza 
Felicja

Fałszywe dokumenty Anny Louise Mogensen
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również zwerbować Duńczyków, m.in. oficera policji krymi-
nalnej w Kopenhadze Aage Grunneta, przekazującego cenne 
informacje o zamierzeniach policji niemieckiej. Kurierami by-
li również obywatele duńscy, którzy podróżowali służbowo do 
Szwecji, gdzie kontaktowali się z tamtejszą odnogą „Felicji”. 
Ze szwedzką placówką aktywnie współpracował na przykład 
dziennikarz Svenn Ove Seehusen, znany m.in. z tego, że po-
magał zbiegłym z niewoli polskim żołnierzom przedostać się 
przez Szwecję do Wielkiej Brytanii.

ŹRÓDŁO CENNYCH INFORMACJI
We wrześniu 1943 roku niemiecki kontrwywiad nasilił akcję 

rozpracowywania podziemnych organizacji, ale agentom z kie-
rownictwa „Felicji” w Danii udało się w porę zbiec do Szwecji 
i uniknąć aresztowania. Tak zrobił m.in. Sokólski, a po jego wy-
jeździe szefem „Felicji” w Danii został por. Lucjan Masłocha, 
absolwent Szkoły Morskiej w Gdyni z 1934 roku. W latach 
1935–1936 odbył on służbę wojskową w 65 Pułku Piechoty 
w Grudziądzu, a potem pływał na statkach handlowych. 
W kampanii wrześniowej w czasie bitwy nad Bzurą trafił do 

niewoli. Był jeńcem oflagów w Osterode, Itzehoe, Sandbostel 
i Lubece. Z tego ostatniego udało mu się zbiec do Danii, 
a następnie przedostać do Szwecji, gdzie przekazał organiza-
cji podziemnej informacje o planach masowych ucieczek pol-
skich żołnierzy z niemieckich stalagów i oflagów. Po odbyciu 
specjalnego przeszkolenia wywiadowczo-sabotażowego  
wrócił do Kopenhagi jako oficer polskiego wywiadu o pseu-
donimie „Mały”. 

Pod koniec 1943 roku „Felicję” podporządkowano II Od-
działowi Sztabu Naczelnego Wodza. Por. Masłocha przestawił 
działalność „Felicji” w Danii na bardziej szpiegowskie i dy-
wersyjno-sabotażowe tory. Agentom udało się zdobyć 
m.in. szkice niemieckich lotnisk, opis dyslokacji sił okupan-
tów, przegląd stanu duńskiej marynarki wojennej, informacje 
o usytuowaniu artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej oraz 
zasięgu radarów. Ludzie Masłochy sporządzili listę fabryk 
produkujących towary i sprzęt dla Niemców. Przygotowywali 
też raporty m.in. o niemieckich transportach, budowie lotni-
ska koło Rødby, obronie najdłuższego wówczas w Europie 
mostu przez cieśninę Storstrøms Amt czy budowie urządzeń 
obronnych na Bornholmie. Duńska placówka cenne informa-
cje pozyskiwała też od Polaków przymusowo wcielonych do 
Wehrmachtu. Dzięki materiałom zebranym przez „Felicję” 
alianci sporo się dowiedzieli o fortyfikacji Wału Atlantyckie-
go i ruchach statków przez cieśniny duńskie. 

31 grudnia 1944 roku por. Masłocha zawarł związek mał-
żeński z Anną Louise „Inge Soerensen” Mogensen. Dwudzie-
stotrzyletnia Dunka, agentka „Felicji”, była niezwykle cieka-
wą postacią. Urodziła się w Polsce, gdzie mieszkała do 1936 
roku, więc biegle posługiwała się dwoma językami. W czasie 
II wojny światowej współpracowała z duńską organizacją ru-
chu oporu Holger Danske. Jako fotoreporterka uwieczniła lą-
dowanie aliantów w Normandii. Była też jedną z organizato-
rek akcji wywiezienia duńskich Żydów do Szwecji. Małżeń-
stwo Masłochów przetrwało niespełna trzy dni. W nocy z 2 na 
3 stycznia 1945 roku gestapo weszło do willi, w której miesz-
kali. Wywiązała się walka i oboje zginęli. 

Po tych dramatycznych wydarzeniach kierownictwo 
„Felicji” w Danii przejął wskazany przez Masłochę na jego 
następcę Duńczyk Thøger Busk „Profesor”. Po tym duńskim 
matematyku placówką aż do zakończenia II wojny światowej 
kierował ppor. Michał Lisiński „Hansen”. Ostatnim zadaniem 
zleconym „Felicji” było śledzenie powstających w Danii nie-
mieckich organizacji podziemnych. 

O polsko-duńskiej współpracy wywiadowczej przez wiele lat 
w Polsce się nie mówiło. Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Danii próbowało uhonorować polskimi odznaczeniami 
żyjących jeszcze bohaterów „Felicji”. Udało im się to zrobić 
dopiero w 1993 roku, kiedy 24 osobom przyznano Krzyże Czy-
nu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Duńczycy natomiast tuż po wyzwoleniu swojego kraju 
w szczególny sposób docenili zasługi „Felicji”. Na kopenha-
skim Cmentarzu Pamięci Ryvangen wśród 106 bohaterów ru-
chu oporu pochowali Annę i Lucjana Masłochów. Ona jest je-
dyną pochowaną tam kobietą, a on jedynym cudzoziemcem.

AGENTOM „FELICJI” 
UDAŁO SIĘ ZDOBYĆ 
M.IN. SZKICE NIE-
MIECKICH LOTNISK, 
OPIS DYSLOKACJI 
SIŁ OKUPANTÓW 
I PRZEGLĄD STANU 
DUŃSKIEJ MARY-
NARKI WOJENNEJ

Szef „Felicji” w Danii 
por. Lucjan Masłocha
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Niemiecka 
blokada ulic. 
Kopenhaga, 

1940 rok
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PISMO C ODZIE NNE

Wrzesień 2022 roku

Wydarzyło się przed stu laty czy zaledwie chwilę temu? 
Lektura fragmentów artykułów sprzed wieku pokazuje, że żoł-
nierzy, mimo upływu czasu, nurtują podobne problemy – ćwi-
czenia na poligonach, trudy garnizonowego życia, problemy 

z zakwaterowaniem, umundurowaniem czy wsparciem dla we-
teranów. Codzienne sprawy obok wielkiej polityki, małe pro-
blemy obok dziejowych wydarzeń. Warto przypomnieć, czym 
żyli czytelnicy „Polski Zbrojnej” od początku jej istnienia.

144

We fragmentach artykułów „Polski Zbrojnej” została zachowana oryginalna pisownia. 
Teksty oznaczone gwiazdką są współczesnym komentarzem redakcji.

W dniu dzisiejszym wyjeżdża do 
Rumunji Naczelnik Państwa i Naczelny 
Wódz […]. Naczelnik Państwa wyjeż-
dża na zaproszenie króla rumuńskiego, 
jako jego gość. Obecność jednakże mi-
nistra spraw zagranicznych każe się 
domyślać, iż poza wyłączną formą 
grzeczności, mającą na celu zamanife-
stowanie styczności interesów sąsiedz-
kich Polski i  Rumunji, celem będą 
również zagadnienia polityczne, zwią-
zane z  całokształtem naszych spraw 
wschodnich […].

Rumunja była i jest tym naturalnym 
naszym sprzymierzeńcem na Wschodzie, 
przeciw któremu, jak i  przeciw nam, 
zwracało się ostrze Rosji sowieckiej […].

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, 
że sojusze państw sąsiadujących są naj-
lepszą gwarancją równowagi i pokoju. 
Polska, pragnąc być czynnikiem pełnego 
pokojowego rozwoju na wschodzie Euro-
py, zapoczątkowała szereg prac, mają-
cych na celu rzucenie podstaw pod 
współżycie ludów z nią sąsiadujących, 
niezależnie od wiązania się z nimi za 
pośrednictwem Ligi Narodów […].

13 września 1922 roku

Naczelnik państwa 
w Rumunji

* Istniejąca w latach 1920–1946 organiza-
cja międzynarodowa, której celem było 
utrzymanie pokoju na świecie.

BERLIN. Rząd niemiecki wystoso-
wał do Ligi Narodów* notę, protestują-
cą przeciwko przebywaniu wojsk francu-
skich w obwodzie zagłębia Saary, z uza-
sadnieniem, iż okupacja tego obwodu 
przez wojska francuskie sprzeciwia się 
traktatowi wersalskiemu, ponieważ sto-
sownie do przepisów tego traktatu po-
rządek w obwodzie Saary powinien być 
utrzymany wyłącznie przez miejscową 
żandarmerję.

Nota wywodzi dalej, że przebywanie 
wojsk francuskich nie zgadza się z cha-
rakterem plebiscytowym tego terenu, 
ponieważ Francja zainteresowana jest 
wynikiem głosowania ludowego. Ponie-
waż z 15-letniego terminu aż do plebi-
scytu upłynęło już 1/6 czasu, rząd nie-
miecki uważa za konieczne wycofanie 
wojsk francuskich celem zapewnienia 
wolności głosowania. (Pat.)

4 września 1922 roku

Z CAŁEGO 
ŚWIATA

NIEMCY. 
Protest rządu niemieckiego

Zmuszeni jesteśmy jaknajuprzej-
miej prosić PP. Oficerów, zalega-
jących w  opłacaniu prenumeraty 
„Polski Zbrojnej”, o jaknajrychlej-
sze jej uregulowanie, gdyż znaczne 
podrożenie cen papieru i robocizny 
a  także skoki walutowe wywołują 
to, iż kilkaset marek, wpłaconych 
z  opóźnieniem, stanowi znacznie 
mniejszą kwotę w stosunku do cen 
rynkowych, niż gdyby były wpłaco-
ne od razu. 

= O pomoc dla staruszka-weterana
Staruszek-weteran z  1831 roku żyje 

w ciężkiej niedoli. 11,900 mk miesięcznej 
emerytury państwowej na utrzymanie 
starca i opiekującej się nim córki – to 
przy dzisiejszej drożyźnie za mało nawet 
na głodowe konanie. Skarb nasz nie może 
się zdobyć na lepsze uposażenie tego swe-
go weterana steranego. Zwracamy się wo-
bec tego do naszych przyjaciół i czytelni-
ków o łaskawą pomoc dla tego jednego 
z najstarszych powstańców narodowych. 
Mieszka on przy ul. Zajęczej 12 m. 35.

5 września 1922 roku

W I A D O M O Ś C I 
W O J S K O W E
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= Zaliczki dla oficerów
Według pragmatyki służbowej dla ofice-

rów, oficerowie nie mogli dotąd pobierać 
zaliczek na gaże. Obecnie Ministerstwo 
Skarbu wyasygnowało znaczną kwotę na 
fundusz pożyczkowy dla oficerów, z które-
go udzielane im będą zaliczki na gaże. 

= Obóz przysposobienia rezerw 
w Roztoce
Gen. Osiński O. K. Nº V w Krakowie 

udzielił następujących pochwał:
W dniu 1 lipca b. r. uruchomione zo-

stały po raz pierwszy w Roztoce ad Ry-
tro obozy przysposobienia rezerw, które 
były zarazem nową szkołą hartu i przy-
sposobienia młodzieży do powszechnej 
służby wojskowej.

Okres kilkutygodniowej żmudnej pracy 
mimo bardzo trudnych warunków dał 
nadzwyczajne rezultaty przez wzajemne 
zżycie się kilkuset chłopców w duchu 
wojskowym i przez ogólne zaznajomienie 
tych z podstawowymi wiadomościami 
wojskowymi, – który to poziom wyszko-
lenia został u frekwentantów całkowicie 
osiągnięty, co z prawdziwą przyjemno-
ścią na miejscu stwierdziłem […].

2 września 1922 roku

= Ochrona gołębi wojskowych
Ministerjum Spraw Wojskowych, idąc za 

przykładem armji obcych, wprowadziło 
w armji polskiej gołębie pocztowe, jako 
specjalny środek łączności. Hodowla jednak 
gołębi napotyka na znaczne trudności ze 
względu na t. zw. „gołębiarzy”. Zastępca 
komisarza rządu m. Warszawy polecił kie-
rownikom komisarjatów w każdym wypadku 
ujawnienia przez podwładne organy poli-
cyjne podpuszczania, przyłapania i przy-
właszczenia sobie w ogóle gołębi, a zwłasz-
cza pocztowych, czy też należących do 
prywatnych towarzystw, istniejących legal-
nie, sporządzić protokoły na winnych 
i przesyłać je natychmiast do oddziału 
spraw wojskowych komisariatu rządu na m. 
Warszawę, celem ukarania według istnieją-
cych ustaw karnych […].

4 września 1922 roku

Ż yc i e  wo j s k owe

W sobotę wobec goszczących w sto-
licy naszej szefów sztabów armji za-
przyjaźnionych rumuńskiej, estońskiej, 
łotewskiej i finlandzkiej, oraz ich oto-
czenia, odbyły się pod Warszawą zorga-
nizowane i  kierowane przez dowódcę  
D. O. K. Nr 1 gen. dywizji Kulińskiego, 
manewry jazdy […].

Wykonanie zadania skupiło całkowitą 
uwagę wszystkich zebranych. Jazda, po 
nawiązaniu kontaktu przez patrole, ru-
szyła przeciwko sobie, z początku kłu-
sem, na stosownym dystansie przecho-
dząc w galop […].

„Superbe” – woła z zachwytem szef 
sztabu armji rumuńskiej gen. Petala, 
inni nie szczędzą również słów wyso-
kiego uznania i  wszyscy dziękują 
gen. Kulińskiemu […].

W przeciągu 9 godzin zorganizowa-
ne manewry wypadły nadzwyczajnie, 
zakończyła je defilada przed gośćmi 
wpatrzonymi z podziwem w przeciąga-
jącą przed nimi świetną polską jazdę.

26 września 1922 roku

Manewry jazdy 
pod Warszawą

CHARKÓW (Ag. Wsch.) W całej fe-
deracji rosyjskiej bolszewicy rozpoczęli 
znowu stosowanie niesłychanego terroru. 
Represje stosowane są zwłaszcza wobec 
inteligencji: uczonych, literatów, profe-
sorów, lekarzy, adwokatów i t. d. W Pe-
tersburgu aresztowano między innymi 
znanego historyka prof. Karsawina, 
w  Charkowie rektora politechniki 
prof. Krasowskiego i innych. Ognisko in-
teligencji umysłowej w  Petersburgu 
„Dom uczonych i  literatów” – został 
przez władze bolszewickie zamknięty. 
Represje trwają w dalszym ciągu.

1 września 1922 roku

Wiadomości 
telegraficzne

Represje bolszewickie przeciw 
inteligencji

Prenumeratorów, którzy otrzy-
mują „Polskę Zbrojną” nieregu-
larnie prosimy o  zgłaszanie re-
klamacji do miejscowego urzędu 
pocztowego, o  ile zaś reklamacja 
nie odniesie skutku – wprost do  
Administracji naszego pisma.

MICHAŁ JAKULSKI

GRANICE 
REORGANIZACJI
Ostatnia wojna europejska wpłynęła 

decydująco na rozwiązanie teoretycznych 
problemów organizacji różnych rodzajów 
broni. To też należy uważać za rzecz 
zupełnie naturalną, że w obecnym powo-
jennym okresie odbywają się reorganiza-
cje armji państw europejskich, przyczem 
wszelkie nowe zdobycze i lekcje doświad-
czenia stanowią zasadniczy grunt zmian. 
Wystarczy wziąć do ręki jakiekolwiek 
czasopismo wojskowe zagraniczne, aby 
przekonać się o tem […]. 

Rassegna dell’Esercite Italiano za-
mieszcza bardzo interesujący artykuł 
gen. Grazioli, inspektora szkół wojsko-
wych włoskich, obecnie członka Najwyż-
szej rady wojennej. W swym artykule 
gen. Grazioli […] zwraca uwagę na fakt 
żywotnych zmian w oddzielnych gałę-
ziach broni […]. Z jednej strony jedni 
utrzymują, że specjalnie kawalerja w za-
stosowaniu bojowem podczas wojny świa-
towej nie znalazła nic poważnie nowego, 
wszystko więc powinno zostać tak, jak 
było przed rokiem 1914; – druga strona 
jednak twierdzi, że […] kawalerja powin-
na zniknąć z organizmu wojskowego zu-
pełnie jako samoistna jednostka bojowa.

Generał Grazioli zajmuje stanowisko 
pośrednie i proponuje, aby znaleźć odpo-
wiedni punkt wyjścia, szukając ściśle 
i śledząc konsekwentnie doświadczenia 
wojny […].

11 września 1922 roku

Rozpowszechniajcie 
Polskę Zbrojną
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Dystans nie był długi, ale wyczerpujący. 
Wymagające przeszkody, błoto, a zarazem 

słońce. Tak wyglądała pierwsza edycja 
imprezy Falcon Żelazny Bieg.
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obotnie wakacyjne przedpołudnie na rynku 
w Okuniewie, miejscowości położonej oko-
ło 20 km od Warszawy, jest zazwyczaj spo-
kojne. Niewielki ruch w okalających go 
sklepikach, kilka aut, gdzieniegdzie zajęte 
ławki w alejkach pobliskiego parku. Jednak 
tego dnia wszystko było inaczej.

ORYGINALNE WYZWANIE
„Piętnaście minut do startu biegu. Rozpoczynamy roz-

grzewkę”, taki komunikat dało się słyszeć nawet z daleka. 
Chwilę później park w Okuniewie zamienił się w wielką 
sportową przestrzeń. Przestrzeń, która tętniła życiem w rytm 
wyznaczanych przez prowadzącego ćwiczeń. A rozgrzewka 
była konieczna, bo przed uczestnikami zorganizowanej z oka-
zji Święta Wojska Polskiego imprezy Falcon Żelazny Bieg 
stanęło nie lada wyzwanie – 13-kilometrowa trasa najeżona 
wymagającymi przeszkodami. Na dodatek po nocnym desz-
czu pojawiło się błoto. 

„Bardzo interesują mnie wszystkie rzeczy, które są związa-
ne z wojskowością, dlatego gdy dowiedziałem się, że jest takie 
wydarzenie, nie zastanawiałem się długo. Zapisałem się od ra-
zu i jestem”, rzucił Jakub Aksamit, który przyjechał z Socha-
czewa. Do startu namówił też swojego kolegę. „Przyjechałem 
tu zupełnie spontanicznie. Bieg zaczynał się o 11.00, a ja do-

S
13 sierpnia 2022 roku ponad 200 osób wystartowało w pierwszej 
edycji biegu, który został zorganizowany przez żołnierzy z okazji 
Święta Wojska Polskiego. Trasa prowadziła leśnymi terenami 
z Okuniewa do Ossowa, w okolicach jednostek wojskowych.

148 PO SŁUŻBIE  /  SPORT
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wiedziałem się o nim trzy godziny wcześniej. Na spakowanie 
się miałem zaledwie pół godziny. Byłem na miejscu kilka mi-
nut przed startem, nie miałem nawet czasu na rozgrzewkę”, 
przyznał Rafał Nowak.

Godzina 11.00 oznaczała początek zmagań. Grupa ponad 
200 osób punktualnie ruszyła na trasę. Początkowy odcinek 
był spokojny, droga biegła po asfalcie, ale po kilkuset metrach 
za zakrętem pojawił się grząski grunt. I tak już zostało do sa-
mego końca. „Teren sprawiał wiele kłopotów. Trasa była sto-
sunkowo krótka, ale bez łatwych odcinków biegowych. Trzeba 
się bardzo koncentrować, gdzie się stawia nogę. To było naj-
bardziej wymagające”, przyznał Paweł Kaniecki, który poko-
nał kilkaset kilometrów, by wystartować w biegu. On i jego 
przyjaciele przyjechali pod Warszawę z Przemyśla jako ekipa 
biegowa Wataha. „Pokonaliśmy kawał drogi, ale lubimy takie 
oryginalne i ciekawe wyzwania. Przyjechaliśmy tu sporą gru-
pą, by sprawdzić się na tym dystansie. Traktujemy to jako for-
mę integracji naszej drużyny, a jednocześnie możliwość pozna-
nia ludzi, zdobycia nowych doświadczeń i przede wszystkim 
znakomitą zabawę. To zresztą jest chyba najważniejsze. Sie-
dzieć w sobotę w domu? Bez sensu…”, zauważył biegacz.

TECHNIKA WAŻNIEJSZA NIŻ SIŁA
Błoto nie pomagało, ale też nie było w stanie przeszko-

dzić śmiałkom w dotarciu do pierwszych przeszkód. Na po-

Zawodnicy musieli 
wejść na drabinę 
ustawioną pod kątem 
120 stopni.

IDEĄ BIEGU JEST INTEGRACJA 
I POKAZANIE, ŻE WOJSKO JEST BLI-
SKO LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

czątku wydawały się dość łatwe. Powalone drzewa, tor uło-
żony z opon – tu dużych problemów nie było. Zaczęły się, 
gdy na trasie biegacze zobaczyli czołg Leopard. Obiegnię-
cie maszyny nie stanowiłoby problemu, ale przedostanie 
się na drugą stronę pod kolosem już tak. „Takich przeszkód 
nie ma na żadnym innym biegu. Przeczołganie się pod 
czołgiem czy pod zasiekami było wymagające, ale dzięki 
temu mogłem poczuć się jak żołnierz”, przyznaje Jakub 
Aksamit. Z kolei Marcin Świerczewski z Sierakowa zauwa-
żył: „Często startuję w takich zawodach, więc techniczne 
pokonywanie tego rodzaju przeszkód nie stanowiło dla 
mnie problemu. Trzeba mieć po prostu wszechstronne 
przygotowanie, bo sam trening biegowy to za mało. Często 
technika jest ważniejsza niż siła”. 

Kolejne kilometry i kolejne przeszkody sprawiały, że wie-
lobarwna zwarta grupa powoli się rozpraszała, a biegacze 
zaczęli przybierać dość jednolity, bagienny kolor. Po kilku-
dziesięciu minutach na leśnej ścieżce prowadzącej wprost do 
mety pojawili się pierwsi zawodnicy. Organizatorzy nie za-
mierzali jednak ułatwiać im finiszu. 100 m przed upragnio-
nym celem postawili konstrukcję, która była jedną z najtrud-
niejszych, jeśli nie najtrudniejszą przeszkodą. Uczestnicy 
biegu musieli wspiąć się na wysoką drabinkę, ustawioną pod 
kątem 120 stopni, a następnie pokonać górą ponaddwume-
trową ścianę. 

„Ta ścianka była zdecydowanie najtrudniejsza. Ostatnie 
metry, ogromne zmęczenie i jeszcze taka przeszkoda. Orga-
nizatorzy wiedzieli, co robią. Chodzi przecież o pokonanie 
własnych słabości, a tu trzeba było się z nimi zmierzyć”, 
przyznała pochodząca z Podhala, a mieszkająca obecnie we 
Wrocławiu, Marcelina. Skomplikowana przeszkoda dała się 
we znaki nawet doświadczonym biegaczom. „W biegu na 
orientację, w którym się specjalizuję, nie ma takich prze-
szkód. Pojawiają się jedynie te naturalne. Tu najtrudniejsze 
dla mnie rzeczywiście było pokonanie tej ściany. Kto nie 
miał siły w rękach, ten odpadał”, zwrócił uwagę kpr. Michał 
Olejnik, młodzieżowy mistrz świata w biegu na orientację, 
wielokrotny medalista mistrzostw Polski w tej dyscyplinie 
i jeden z ambasadorów Falconu Żelaznego Biegu. 
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Po pokonaniu ścianki kończąca bieg przeprawa 
przez rzeczkę była jak orzeźwienie. Jedni przebie-
gali dość rytmicznie, inni zanurzali się w wodzie, 
by choć na chwilę się ochłodzić i ukoić zmęcze-
nie. Biegacze wpadali na metę wyczerpani, ale 
zwykle z uśmiechem na twarzy. Jako pierwszy 
bieg ukończył plut. Maciej Kwarta, na co dzień 
żołnierz 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. „To 
był świetnie zorganizowany bieg. Poza tym udało 
mi się wygrać, więc nie mogę być niezadowolo-
ny”, z uśmiechem przyznał zwycięzca i dodał: 
„Każdy bieg, także ten, był dla mnie wyzwaniem. 
Takie zawody to walka ze swoimi słabościami, 
z czasem, a tu jeszcze z niełatwymi przeszkoda-
mi. Jako żołnierz muszę być jednak sprawny i ta-
kie zawody pomagają tę sprawność utrzymać na 
odpowiednim poziomie”, zauważył triumfator 
pierwszej edycji Falconu Żelaznego Biegu. 

RAMIĘ W RAMIĘ
Plut. Kwarta pokonał dystans w 50 minut, 

wkrótce po nim na metę wpadali kolejni uczestni-
cy. „Czuję się fantastycznie. Jesteśmy jak nieży-
wi, ale szczęśliwi. To mój pierwszy taki bieg. 
Choć udało mi się już ukończyć Bieg Katorżnika, 
tu było jednak zupełnie inaczej. Wymagającą tra-
sę zapewniła nam pogoda nocą, gdy mocno pada-
ło”, powiedział na finiszu Wiesław Kamiński. Tuż 
po biegaczu z Warszawy na metę wpadła Grażyna 
Matczak, jedna z najstarszych uczestniczek biegu. 
„Jestem już po siedemdziesiątce. To mój pierwszy 
start w zawodach z przeszkodami. Namówił mnie 
kolega. Najpierw pomyślałam, że to nie dla mnie, 
trzeba się oszczędzać, ale później stwierdziłam, 

BIEG ZOSTAŁ ZORGANIZOWA-
NY TUŻ PRZED ROCZNICĄ 
BITWY WARSZAWSKIEJ, NA 
TERENACH, GDZIE ARMIA POL-
SKA ODNIOSŁA WIELKIE ZWY-
CIĘSTWO NAD BOLSZEWIKAMI
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że ten bieg odbywa się w przededniu ważnej rocz-
nicy [Bitwy Warszawskiej] i Święta Wojska Pol-
skiego, dlatego warto wystartować. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że się udało. Nie żałuję decyzji”, 
przyznała biegaczka z Warszawy. 

Wtórowała jej szer. Oliwia Turek z 35 Batalio-
nu Lekkiej Piechoty z Sanoka: „Pierwszy taki 
bieg za mną i już mogę zadeklarować, że na pew-
no nie ostatni. Najbardziej podobała mi się atmos-
fera. Biegliśmy w grupie, wszyscy nawzajem się 
wspierali i pomagali sobie na trasie. Dla mnie 
uczestnictwo w takim wydarzeniu było podwójnie 
ważne, bo w Święto Wojska Polskiego zależało 
mi, by godnie reprezentować mój batalion z Sano-
ka”, przyznała zawodniczka, żołnierz wojsk obro-
ny terytorialnej.

Żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej na me-
tę dotarli w grupie, którą prowadził sam dowódca 
gen. Arkadiusz Szkutnik. „To adrenalina, endorfi-
ny, ale przede wszystkim wielkie szczęście, że po 
raz pierwszy od przyjęcia sztandaru przez jed-
nostkę, a było to zaledwie 24 godziny temu, mo-
głem pobiec ze swoimi żołnierzami. W wojsku 
istotne są sprzęt, nowoczesna technologia, ale naj-
ważniejsi są ludzie. Konieczne jest zgranie i udo-
wodniliśmy, że u nas dobrze to funkcjonuje. Bie-
gli ze mną żołnierze ze wszystkich jednostek na-
szej dywizji. Ramię w ramię”, powiedział tuż po 
przekroczeniu mety gen. Szkutnik i dodał: „Teren 
był wymagający, ale bezpieczny. Wyzwanie sta-
nowiły przeszkody i przy ich pokonywaniu fak-
tycznie mogliśmy sprawdzić swoją tężyznę fizycz-
ną. To ważne, że mamy okazję wszyscy razem 
świętować na sportowo, udowodnić, że są różne 

inne aktywności, w których możemy się pokazać. 
Poza tym chcemy być blisko społeczeństwa, bo 
przecież jesteśmy częścią lokalnej społeczności, 
a Święto Wojska Polskiego to idealny moment, by 
wspólnie spędzić czas”, zaznaczył dowódca 
18 Dywizji Zmechanizowanej. 

POT, ŁZY I SATYSFAKCJA
Falcon Żelazny Bieg został zorganizowany tuż 

przed rocznicą Bitwy Warszawskiej, na terenach, 
gdzie armia polska odniosła wielkie zwycięstwo 
nad bolszewikami. Uczestnicy bardzo doceniali 
ten fakt. „Bardzo fajny klimat i doskonała inicja-
tywa, żeby obchodzić Święto Wojska Polskiego 
w taki sposób. Dodatkowo atrakcje na mecie, bo 
można pójść na piknik, obejrzeć nowoczesny woj-
skowy sprzęt. Warto było tu przyjechać i mam na-
dzieję, że bieg będzie miał kolejne edycje”, przy-
znał Rafał Koźbiał z Warszawy. 

Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie bę-
dzie, bo pierwsza odsłona Falconu Żelaznego 
Biegu w wielu wymiarach okazała się sukcesem. 
„Na co dzień ćwiczymy na poligonie albo na tere-
nie jednostki wojskowej. Gdy możemy wyjść do 
ludzi, to się bardzo cieszymy. Ideą biegu jest wła-
śnie integracja i pokazanie, że jesteśmy blisko lo-
kalnych społeczności. Wszyscy są bardzo zado-
woleni, choć bieg był niełatwy i wymagający, ale 
o to też chodziło. Były pot i łzy, a zarazem satys-
fakcja na mecie, bo udało się pokonać 13 km 
i sporo niełatwych przeszkód terenowych”, przy-
znał mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 
18 Dywizji Zmechanizowanej. Pierwszy Falcon 
Żelazny Bieg ukończyło blisko 200 osób. 

Wicepremier Mariusz Błaszczak odwiedził uczestników biegu i wręczył im okolicznościowe statuetki.
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W  polskich zbiorach muzeal-
nych nie brakuje historycz-
nych sztandarów jednostek 
wojskowych. Rzadko jed-

nak można oglądać proporczyki rozpo-
znawcze ich dowódców. „Emblematy te 
były niewielkie, łatwo się niszczyły, 
szczególnie podczas działań wojennych, 
i dlatego w większości nie zachowały się 
do naszych czasów”, tłumaczy Monika 
Sołoduszkiewicz, zastępca kierownika 
Działu Zbiorów Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.

Tym cenniejszy jest proporczyk 
gen. Władysława Bobińskiego, twórcy 
i pierwszego dowódcy Pułku Ułanów 
Karpackich. Ten znak rozpoznawczy ra-
zem z całą kolekcją pamiątek związa-

A N N A  D Ą B R O W S K A

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma w swoich 
zbiorach unikatowy znak rozpoznawczy dowódcy  

Pułku Ułanów Karpackich.

nych z generałem trafił do muzeum w ra-
mach zbiórki eksponatów pod hasłem 
„Przyjmiemy Twoją historię”, prowadzo-
nej od kilku lat przez placówkę. Przed-
mioty związane z wojskową i sportową 
działalnością dowódcy Pułku Ułanów 
Karpackich zostały przekazane jesienią 
2020 roku przez rodzinę oficera. „Otrzy-
maliśmy je od pana Jacka Bobińskiego, 
bratanka generała”, mówi muzealniczka. 
Dodaje, że życiorys tego żołnierza jak 
w soczewce skupia losy tysięcy polskich 
oficerów II Rzeczypospolitej. 

LOS OFICERA II RP
Władysław Bobiński był związany 

z wojskiem od końca I wojny światowej, 
kiedy służył ochotniczo w oddziałach 

jazdy III i II Korpusu Polskiego w Rosji. 
W okresie międzywojennym dowodził 
m.in. 4 szwadronem 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich, który pełnił funkcję szkoły 
podoficerskiej. „6 lipca 1939 roku 
Bobiński objął obowiązki oficera mobili-
zacyjnego pułku, a trzy dni później zła-
mał nogę podczas wyścigów konnych 
w Wilnie”, opowiada Sołoduszkiewicz. 
Wybuch wojny zastał go w szpitalu 
w Warszawie. Wypisał się z niego na 
własną prośbę i chociaż poruszał się 
o kulach, objął komendanturę rejonu eta-
powego w Łucku. 

Po zakończeniu działań wojennych na 
terenie Polski przedostał się do Francji 
i rozpoczął służbę w polskim Minister-
stwie Spraw Wojskowych w Paryżu. 

PROPORCZYK 
KAWALERZYSTY
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W kwietniu 1940 roku oficer stanął na 
czele formowanego w Syrii konnego 
dywizjonu rozpoznawczego wchodzą-
cego w skład Brygady Strzelców Kar-
packich. Oddział rozbudowywał się 
i w lutym 1941 roku przemianowano go 
na Pułk Ułanów Karpackich. Bobiński 
(wówczas major) dowodził nim do sierp-
nia 1943 roku. Na jego czele walczył 
m.in. w Afryce Północnej w obronie 
twierdzy Tobruk. Właśnie z tego okresu 
pochodzi podarowany muzeum propor-
czyk. Jego wygląd, barwy i ich układ są 
wzorowane na proporcach kawaleryj-
skich używanych w polskim wojsku 
w okresie międzywojennym. „Pułk po-
wstał bowiem początkowo jako formacja 
konna i dopiero w 1941 roku został zmo-
toryzowany. Zachowano jednak tradycje 
kawaleryjskie”, wyjaśnia muzealniczka. 

BARWY ZGODNE Z TRADYCJĄ
Płócienny proporczyk o długości 

52,5 cm i szerokości 16,5 cm podzielony 
jest na sześć pól kwadratowych i trójkąt-
nych z wcięciem w jaskółczy ogon. 
Cztery barwy umieszczone przy drzew-
cu znaku odpowiadają kolorom poszcze-
gólnych szwadronów wchodzących 
w skład pułku w sierpniu 1941 roku. Po-
le czerwone to pierwszy szwadron, białe 
– drugi, żółte oznacza trzeci, a czarne 
z białymi pasami to pluton łączności. 
Z kolei trójkątne pola w kolorach grana-
towym i czerwonym nawiązują do barw 
Pułku Ułanów Karpackich, ale też ogól-
nie kawaleryjskich z okresu II Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Te dwa kolory stano-

wiły podstawę pułkowego emblematu, 
noszonego na kołnierzach żołnierskich 
kurtek i furażerkach. Nałożono na nie 
białe palmy i półksiężyc, aby upamiętnić 
walki toczone na Pustyni Libijskiej 
w 1941 roku.

Proporczyk Bobińskiego używany był 
jako znak rozpoznawczy. Umieszczano 
go na pojeździe, którym poruszał się do-
wódca. Nie jest wykluczone, że używał 
go, m.in. dowodząc pułkiem podczas 
obrony Tobruku. „Istnieją też zdjęcia 
z wizytacji oddziału przez gen. George’a 
Pattona, dowódcy amerykańskiej 2 Dy-
wizji Pancernej, na których widać pro-
porczyk na samochodzie Bobińskiego”, 
mówi muzealniczka.

W kolejnych latach wojny Władysław 
Bobiński był m.in. zastępcą dowódcy 
2 Brygady Pancernej i brał udział w wal-
kach we Włoszech, m.in. pod Monte 
Cassino. Dowodził też Zgrupowaniem 
„Bob” w czasie bitwy o Ankonę. Za wo-
jenne zasługi zastał odznaczony Krzy-
żem Złotym i Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari oraz ośmiokrotnie Krzyżem Wa-
lecznych. Po demobilizacji pozostał na 
emigracji i prowadził w Paryżu stadninę 

koni wyścigowych. Zmarł w 1975 roku 
w Londynie. 

„Rodzina generała przekazała nam 
proporzec, ale też pamiątki jeździeckie. 
Bobiński był znawcą, miłośnikiem koni 
i zapalonym jeźdźcem. W okresie mię-
dzywojennym przez wiele lat z sukcesa-
mi brał udział w zawodach hippicznych, 
zwyciężając w co najmniej 108 goni-
twach, za co związek jeździecki przy-
znał mu Wielką Złotą Odznakę Jeź-
dziecką”, opowiada muzealniczka. Jed-
nym z eksponatów w muzeum jest medal 
ówczesnego por. Bobińskiego z I Mię-
dzynarodowych Konkursów Hippicz-
nych w Warszawie z maja 1927 roku.

„Mamy w zbiorach także srebrny pu-
char zdobyty przez gen. Bobińskiego 
podczas wyścigów konnych zorganizo-
wanych przez brytyjskich oficerów 
z Welch Regiment 25 stycznia 1941 roku 
w Sidi Bishr koło Aleksandrii”, dodaje 
muzealniczka. Mjr Bobiński zwyciężył 
wówczas w dwóch z czterech gonitw: 
wyścigu otwartym dla polskich i brytyj-
skich oficerów oraz w kategorii dla ofi-
cerów Dywizjonu Ułanów Karpackich. 

Pamiątki po gen. Bobińskim, w tym 
jego proporczyk, były prezentowane 
w Muzeum II Wojny Światowej przez 
kilka ostatnich miesięcy na ekspozycji 
w ramach cyklu „Wejście w historię”. 
„Na co dzień te pamiątki nie są elemen-
tem wystawy stałej. Zainteresowani mo-
gą je oglądać na kolejnych czasowych 
ekspozycjach, dlatego zachęcamy do śle-
dzenia naszych informacji o nich”, poda-
je Monika Sołoduszkiewicz.
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RODZINA GENERAŁA 
PRZEKAZAŁA  
MUZEUM II WOJNY 
ŚWIATOWEJ PROPOR-
CZYK I PAMIĄTKI  
JEŹDZIECKIE

Ppłk Władysław 
Bobiński dekorowany 
Krzyżem Orderu Virtu-
ti Militari IV klasy 
przez Naczelnego Wo-
dza, gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego, po 
zwycięskiej bitwie 
pod Ankoną. Z lewej 
strony fotografii  
dowódca 2 Korpusu  
Polskiego,  
gen. Władysław 
Anders
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Opowieść o powojennych 
losach pilotów nie przeszła 

sita cenzury komunistycznej. 
Teraz można już ją 

przeczytać.

K S I Ą Ż K A

W Y S T A W A

PO SŁUŻBIE  /  KULTURA

 Tadeusz Henryk Rolski, 
„ATOM Leader”, Wydawnic-
two Fundacja Historia i Kultu-
ra, 2022.

 Obrazy Jerzego Krawczyka można oglądać w MS2 
w Łodzi do 25 września 2022 roku.

Nowy rozdział 
Rolskiego

Książkę „ATOM Leader” wypełniają opisy pod-
niebnych walk i historie pilotów ze słynnego 

Cyrku Skalskiego. Wspomnienia płk. Tadeusza 
H. Rolskiego, legendarnego dowódcy 306 Dywi-
zjonu Myśliwskiego „Toruńskiego”, są znane, bo 
ukazały się już trzy wydania, pierwsze jeszcze 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Mi-
mo to o wznowienie książki upomnieli się dowód-
ca i żołnierze 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowa-
dzania w Bydgoszczy, którego patronem jest puł-
kownik. Dlaczego? Bo nawet przed tymi, którzy 
znają opowieści Rolskiego, „ATOM Leader” od-
krywa nowe fakty z życia polskich pilotów z cza-
sów II wojny światowej. Książka zawiera rozdział, 
który 50 lat temu został odrzucony przez komuni-
styczną cenzurę. Dziś można już przeczytać o tym, 
co działo się po wojnie z legendarnymi postaciami. 
I zwykle nie był to los godny bohatera.

Kiedy do ręki biorę książkę napisaną przez żoł-
nierza, zawsze mam obawy, czy ciekawa historia 
nie została przedstawiona tak, że nie zdołam do-
trwać do jej finału. Ale Tadeusz Rolski umiał pisać 
soczyście, obrazowo. Najwidoczniej był jednym 
z tych żołnierzy, którzy oprócz talentu do prowa-

dzenia podniebnych walk 
mieli też lekkie pióro. Na 
pewno każdy miłośnik hi-
storii, szczególnie lotnic-
twa bojowego, doceni naj-
nowsze wydanie „ATOM 
Leadera”.

EWA KORSAK

Cisza leczy”. Ten imperatyw powta-

rzany na wspomnianych obrazach 

niczym mantra ma się ostatecznie ni-

jak do wrażeń, jakie pozostawia na ob-

serwatorze malarstwo Krawczyka, 

a właściwie wybór prac, które jeszcze 

we wrześniu można obejrzeć w MS2. 

Autor wyraźnie nie daje zgody ani 

sobie, ani nam, widzom, na przemil-

czenie, a tym bardziej zapomnienie 

tragedii łódzkich, polskich Żydów czy 

szerzej: tragedii Holocaustu. Obrazy 

artysty, który urodził się w Łodzi, 

a w czasie niemieckiej okupacji prze-

bywał w niewoli w Dortmundzie, przy-

wołują unicestwiony świat, którego już 

nie ma. Puste ulice, mieszkania, po-

rzucone przedmioty… nadają obra-

zom niepokojący wymiar smutku i oso-

bistego dramatu mieszkańców miasta. 

Otwierające wystawę prace „Quasi-

modo – Jurek”, „Birkenau” (Tartak) 

oraz „Myszy i ludzie” niejako przygoto-

wują nas na to, co zobaczymy, wpro-

wadzając w nastrój pustki, wyobcowa-

nia i niepokoju. Świat społeczności ży-

dowskiej, ale już wyjałowiony, pozba-

wiony życia robi wrażenie tym bar-

dziej, że obrazy są raczej ascetyczne 

w formie, uporządkowane, choć na-

wiązują do różnych kanonów i czerpią 

z wielu technik artystycznych.

Cisza nie leczy, jeśli prowadzi do 

wyparcia, wymazania z pamięci wo-

jennej tragedii społeczności żydow-

skiej. W obrazach Krawczyka pustka 

krzyczy – niech będzie dla nas jak 

alert, który trzyma w niepewności 

i uczy, żeby nie być obojętnym na zło. 

Szacuje się, że przez getto w Łodzi 

przeszło niemal 200 tys. osób. Ostatni 

transport Żydów z Litzmannstadt do 

obozów śmierci ruszył 29 sierpnia 

1944 roku. KP

Pustka krzyczy
Nieprzypadkowo dwa obrazy Jerzego Krawczyka 
prezentowane na wystawie „Myszy i ludzie” 
w łódzkim Muzeum Sztuki 2 noszą tytuł „Cisza 
leczy”. Ale czy naprawdę cisza przynosi ulgę?
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F riedrich Hartman, major SS, zja-
wia się w 1941 roku w berlińskiej 
pracowni malarskiej Jacoba 

Wolfa ze zleceniem z gatunku tych 
niewykonalnych. Otóż Wolf, znany ja-
ko genialny fałszerz, ma stworzyć ko-
pię „Alegorii malarstwa” Vermeera. 
Nie jest to pierwsze zlecenie od majo-
ra – ale fałszerz godzi się na nie, bo 
ma być ono ostatnie. I faktycznie jest, 
po wywiązaniu się ze zlecenia Jacob 
Wolf – tak się składa, że Żyd – ginie 
w obozie koncentracyjnym Sachsen-
hausen. Umowa została dotrzymana… 

Genialna kopia dzieła Vermeera trafia 
jednak do obiegu, a Hartman u schyłku 
wojny przekonuje się, że fałszerz srodze 
ukarał jego próżność i żądzę posiada-
nia… tworząc dwa falsyfikaty. I tym sa-
mym czytelnicy „Na tropie Vermeera” 
ruszają za Agnieszką Ptak tropem dzieła 
po Europie, która w czasie II wojny 
światowej była „jak ogromny sklep sa-
moobsługowy, po którym z nonszalan-
cją spacerują ludzie spod znaku swasty-
ki”. Jest to podróż arcyciekawa – wszak 
autorka „zaangażowała do poszukiwań” 
sprytnego paryskiego dziennikarza 
i profesora Sorbony – a w jej trakcie 
wielka historia przeplata się z ludzkimi 
słabościami.

„Na tropie Vermeera” Agnieszki 
Ptak, powieść napisana wbrew tematy-

ce ze swadą i humorem, to fikcja lite-
racka (choć zbieżność niektórych na-
zwisk nie jest, jak uczy historia, przy-
padkowa). Niech jednak będzie dla nas 
punktem wyjścia do głębszej refleksji. 

Zamiłowanie wysokich rangą ofice-
rów SS do sztuk plastycznych może 
budzić podziw i jest całkiem dobrze 
udokumentowane. Dość powiedzieć, 
że 1 września wraz 
z wojskami III Rzeszy 
granicę z Polską prze-
kroczyły także specjal-
ne oddziały wyposażo-
ne w skrupulatnie 
przygotowane listy pol-
skich dóbr kultury, ma-
jące za zadanie regu-
larną grabież. Zatem 
zamiłowanie to można 
nawet przedstawić 
w liczbach – począw-
szy od kampanii wrze-
śniowej, okupant nie-
miecki (osobny problem to grabieże 
Armii Czerwonej po 17 września) zra-
bował, jak się szacuje, ponad pół mi-
liona pojedynczych dzieł sztuki. Mo-
wa nie tylko o obrazach znanych euro-
pejskich szkół malarskich, pracach 
wielkich polskich mistrzów, ale też 
rzeźbach czy drogocennych przedmio-
tach codziennego użytku. Nietrudno 

zgadnąć, że nie wszystkie wróciły do 
macierzystych zbiorów w ramach ak-
cji rewindykacyjnej. I mimo że od za-
kończenia wojny minęło już prawie 
80 lat, odzyskiwanie dóbr kultury trwa 
– na podstawie katalogu strat wojen-
nych. Na co dzień zajmuje się tym 
Wydział Restytucji Dóbr Kultury 
działający w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodo-
wego. Nie byłoby to 
możliwe bez kontak-
tów z wieloma innymi 
instytucjami, ambasa-
dami RP na całym 
świecie, historykami 
sztuki, kolekcjonerami 
i bez, co tu dużo mó-
wić, sprytu i zacięcia 
detektywistycznego. 

„Murzynka” Anny 
Bilińskiej, „Żydówka 
z pomarańczami” 
Aleksandra 

Gierymskiego, „Portret damy” 
Melchiora Geldorpa – lista dzieł odzy-
skanych, choć powoli, to jednak się po-
większa, uzupełniając to, co składa się 
na naszą zbiorową tożsamość. 

KATARZYNA PIETRASZEK

Klasyka światowego malarstwa, rodzinne 
tajemnice, przypadkowe spotkania. I zagadka, 

która czeka na rozwiązanie.

K S I Ą Ż K A

 Agnieszka Ptak, „Na tropie Vermeera”, 
Znak Horyzont, 2022.

PRZEMYŚLENIA 
WOKÓŁ

VERMEERA
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Gdy czytam opowieść o twórcy polskiego hymnu, Józefie Wybickim (w ostat-
nich dniach września mija 275. rocznica jego urodzin), zastanawiam się, 

czy mnogość wydarzeń w życiu tego królewskiego szambelana, pisarza i polity-
ka, prawnika z wykształcenia, wynikała z jego niespokojnego charakteru, czy 
też była skutkiem wartkiego biegu ówczesnych wydarzeń. Zadziałały najpew-
niej obie te przyczyny. W każdym razie Wybicki rzadko kiedy stał z boku. Chy-
ba nie lubił się przyglądać, wolał raczej być uczestnikiem wydarzeń, by mieć na 
cokolwiek wpływ. 

Tym chyba można wytłumaczyć jego dość dziwne, często niekonsekwentne, wy-
bory polityczne. Przystąpił do konfederacji barskiej, która miała jednoznacznie pa-

triotyczny wymiar. Kilkanaście lat później znalazł się niespodziewanie w gronie targowiczan, 
którzy działali przecież pod patronatem cesarzowej Rosji, Katarzyny II. To wszakże nie prze-
szkodziło mu w uczestnictwie w insurekcji kościuszkowskiej. Doprawdy, kręta była droga 
szambelana Wybickiego do słynnych strof, które znają dziś na pamięć wszyscy Polacy.

Ta droga zaprowadziła go do Włoch, gdzie gen. Jan Henryk Dąbrowski tworzył Legiony 
Polskie. Wybicki i Dąbrowski znali się już wcześniej. Generał zawdzięczał Wybickiemu 
wolność, a może nawet i życie – w pewnym momencie Dąbrowski stanął bowiem przed są-
dem w Warszawie, oskarżony o zdradę, i dzięki mowie obrończej Wybickiego został unie-
winniony. Od tego momentu datował się przyjacielski związek obu panów, co oczywiście 
nie znaczy, że generał trafił do refrenu hymnu po znajomości. Zasłużył na to po stokroć.

Nie ma zgodności wśród historyków co do dokładnej daty pierwszego wykonania „Mazur-
ka”. Nie wiadomo też do końca, czy Wybicki odśpiewał późniejszy hymn sam, czy też w to-
warzystwie kilku legionistów. Tak czy inaczej rzecz się działa latem w 1797 roku we wło-
skim mieście Reggio nell’Emilia, położonym na Nizinie Padańskiej. Tam akurat kwaterowa-
li legioniści Dąbrowskiego.

Wybicki był twórcą raczej niewybitnym. Najwartościowszym jego dziełem były pamiętni-
ki, całkiem dobrze obrazujące czasy, w których żył. Jako literat ma 
w dorobku dwie tragedie, cztery komedie i tyleż oper. Żadne z tych 
dzieł nie doczekało się rozgłosu, choć może szkoda, bo jedna z oper 
nosi niezwykle intrygujący tytuł „Pasterka zbłąkana, czyli obraz wojny 
holenderskiej”. To jednak nie ma większego znaczenia. Dzięki chwili 
patriotycznego natchnienia w Reggio nell’Emilia Józef Wybicki dość 
krótkim utworem zapewnił sobie sławę po wsze czasy. 

A N D R Z E J  F Ą F A R A

Marsz, marsz Wybicki
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REMONTY I MODYFIKACJE 
 CZOŁGÓW T-72

CAŁOŚCIOWA OBSŁUGA ZESPOŁÓW 
NAPĘDOWYCH OD REMONTÓW  

PO PRODUKCJĘ 

KORZYSTNA I BEZPIECZNA 
LOKALIZACJA

PONAD 77 LAT W  SŁUŻBIE POLSCE I POLAKOM

PARTNER PRZEMYSŁOWY SZ RP W ZAKRESIE KAŻDEJ  
OBECNEJ LUB PRZYSZŁEJ PLATFORMY CZOŁGOWEJ

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 
I PARK MASZYN

CENTRUM SERWISOWO 
LOGISTYCZNE 

CZOŁGÓW LEOPARD 2

WYKWALFIKOWANA KADRA 
PRACOWNICZA

KOMPLEKSOWA MODYFIKACJA  
BWR-1D I BWR-1S

WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.

Marsz, marsz Wybicki
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