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1. Oddaj krew i zrób sobie zdjęcie podczas donacji.

2. Załóż profil krwiodawcy na: legionhdk.pl

3. Dołącz do kampanii, by wziąć udział w wyjątkowym konkursie.
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11 listopada to najważniejszy dzień w 2018 roku. Sto lat temu Polska po długim okresie 
zaborów odzyskała suwerenność. To data umowna, od tego dnia zaczęło się formowa-

nie młodego państwa pod wieloma aspektami: ustrojowym, wojskowym, administracyjnym, go-
spodarczym i społecznym. We współczesnym wojsku etos żołnierzy II RP jest wciąż żywy – to 
szacunek do munduru i świadomość odpowiedzialności za swoją Ojczyznę. Prof. Stanisław 
Michnowski, wnuk bohatera powstania styczniowego, urodził się właśnie 11 listopada 1918 
roku. Jak mówi, pokolenie jego rodziców przepełnione było ideałami przyświecającymi po-
wstańcom styczniowym, wyznawało te same wartości i tak samo silne było w nim pragnienie 
wyzwolenia się z upokarzającej niewoli. Ideały te były przekazywane z ojców na synów, trady-
cję i szacunek do Ojczyzny pielęgnowano szczególnie w okresie, kiedy Polska istniała tylko 
w sercach, kiedy była marzeniem. Jak odradzało się Wojsko Polskie, z jakimi problemami 
mierzyli się dowódcy i szeregowi żołnierze? O tym, a także m.in. o etosie i morale żołnierzy 
II RP rozprawiali podczas debaty w redakcji „Polski Zbrojnej” znakomici historycy: prof. Janusz 
Odziemkowski, prof. Andrzej Chwalba i dr Dariusz Fabisz. 

Droga do niepodległości była okupiona wieloma czynami zbrojnymi i znaczona żołnierską 
krwią… Między innymi dlatego „Polska Zbrojna” z wielką radością zaangażowała się w organi-
zację akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Niepodległą mamy we krwi”. Zachęcając 
Państwa do wzięcia udziału w tej kampanii, pragniemy jednocześnie wspólnie celebrować 
wspaniały jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Walka o jej utrzymanie toczy się nieustannie, bo jak powiedział Józef Piłsudski, „niepodle-
głość nie jest Polakom dana raz na zawsze (…)”. Wiedział o tym m.in. śp. Lech Kaczyński –  
prezydent, którego misję przerwała katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Dziewięć lat 
temu, na placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości, powiedział: „Dzisiaj, po 20 latach Trzeciej już Rzeczypospolitej, musimy budować nowy 
patriotyzm. Patriotyzm, który wpatrzony jest w przyszłość, ale który musi mieć korzenie w prze-
szłości”. W przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 10 listopada o godzinie 
18.30 w tym samym niemal miejscu, przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa, zosta-
nie odsłonięty pomnik upamiętniający prezydenta Kaczyńskiego. Męża Stanu, który miał wizję 
Polski nowoczesnej, wolnej i dumnej, który uważał, że wolność leży w naturze Polaków.

CELEBRUJMY DUMNIE TEN PIĘKNY 
JUBILEUSZ, CIESZMY SIĘ NIM 
I PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY 
WYWALCZYLI DLA NAS NIEPODLEGŁĄ.
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„Dowódca na wojnie żąda 
od ludzi najcenniejszych 
skarbów – życia. Człowiek 
jest oddany człowiekowi, 
ze wszystkimi jego wadami 
i zaletami, wadom 
i zaletom wodza. Żadna 
dziedzina nie zna takiego 
dowodzenia, bo sięga 
najgłębszych praw… praw 
życia” – pisał marszałek 
Józef Piłsudski 
w „Dowodzeniu podczas 
wojny”. Niniejszą 
fotografię, wydaną przez 
Wojskową Agencję 
Fotograficzną, podpisano: 
„1920 r. Naczelnik 
Państwa na czołowych 
pozycjach podczas 
ostatniej kontrofensywy 
polskiej”.
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8 MELDUNEK

WSTĄP W SZEREGI WP
MON rozpoczęło kampanię zachęcającą do służby w armii.

ostatnio stał 
na czele 

Zarządu Wojsk 
Lotniczych jako 

zastępca 
inspektora sił 
powietrznych. 

GEN. BRYG. PIL. 
JACEK  

PSZCZOŁA

Generał

Kadrowe roszady 

Powrót nad morze

Zmiany 
w dowodzeniu

Sejm przyjął reformę systemu kie-
rowania i dowodzenia Siłami 

Zbrojnymi RP. W ustawach o urzę-
dzie ministra obrony narodowej oraz 
o powszechnym obowiązku obrony 
RP wprowadzono nowe przepisy. 
W nowym systemie zostaną wzmoc-
nione rola i kompetencje szefa Szta-
bu Generalnego WP. Będą mu pod-
legać dowódca generalny i dowódca 
operacyjny rodzajów sił zbrojnych, 
a także szef Inspektoratu Wsparcia. 
Z kolei dowódca wojsk obrony tery-
torialnej, do czasu osiągnięcia przez 
WOT pełnej zdolności do działania, 
będzie tak jak teraz podlegał szefowi 
MON-u. „Reforma zakłada również 
dostosowanie systemu dowodzenia 
naszymi siłami zbrojnymi do struk-
tur przyjętych w NATO”, dodał mi-
nister Mariusz Błaszczak. Przyjęte 
przepisy są pierwszym z etapów re-
formy. AD

Inspektorat Marynarki Wojennej 
przeniósł się do Gdyni. Dowódz-

two MW funkcjonowało w tym mie-
ście do końca 2013 roku, ale zostało 
rozformowane i przeniesione do 
Warszawy jako Inspektorat MW 
w Dowództwie Generalnym Rodza-

Celem kampanii jest zwiększenie 

liczby żołnierzy we wszystkich 

rodzajach sił zbrojnych i korpusach 

osobowych. Ma ona pokazać, że by-

cie żołnierzem to nie tylko służba, 

ale też ciekawa, stabilna i perspek-

tywiczna praca. „Zależy nam, żeby 

Wojsko Polskie było liczniejsze 

i chcemy, żeby młodzi ludzie wiązali 

swoją przyszłość z armią”, mówił mi-

nister Mariusz Błaszczak, inauguru-

jąc w Lublinie kampanię „Zostań 

żołnierzem Rzeczypospolitej”. W tym 

celu w całym kraju żołnierze i pra-

cownicy wojska będą się spotykać 

z mieszkańcami i przekazywać im in-

formacje dotyczące służby wojsko-

wej oraz zachęcać do wstąpienia 

w szeregi armii. Mobilne zespoły 

rekrutacyjne będzie można zobaczyć 

m.in. w centrach handlowych i na 

dworcach. Przedstawią korzyści, 

jakie wynikają z kariery w ar-

mii, m.in. pewność zatrudnie-

nia czy możliwość podnoszenia kwali-

fikacji zawodowych. PZ, PR 

ZADANIEM 
KAMPANII 

jest doprowadzenie do 
tego, aby w przyszłym 
roku do armii wstąpiło 

10 tys. osób.

Nowym inspektorem sił powietrznych w Dowództwie 
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych został 

gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła. Zastąpił na tym stanowi-
sku gen. Mirosława Jemielniaka. Z kolei dowodzenie pol-
skimi specjalsami objął płk Sławomir Drumowicz, do-
tychczasowy dowódca Jednostki Wojskowej Agat. Mini-
ster powołał go na stanowisko dowódcy Komponentu 
Wojsk Specjalnych, któremu podlegają wszystkie jed-
nostki WS. Płk Drumowicz zastąpił na tym stanowisku 
gen. bryg. Wojciecha Marchwicę, który komandosami 
dowodził przez ostatnie półtora roku. Dotychczas 
płk Drumowicz był m.in. zastępcą dowódcy Jednostki 
Wojskowej Komandosów w Lublińcu. PZ, EK, MKS

jów Sił Zbrojnych. Powrót na Wy-
brzeże jest częścią zmian w syste-
mie kierowania i dowodzenia siłami 
zbrojnymi. 

„Pozwoli też na zacieśnienie 
współpracy z przemysłem stocz-
niowym oraz administracją morską 
i samorządową”, tłumaczy kadm. 
Jarosław Ziemiański, inspektor mary-
narki wojennej. PZ, ŁZ
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11 listopada 1918 roku staliśmy się wreszcie wolni. Odzyskaliśmy suwerenność 
i państwowość. Mieliśmy własny rząd i wojsko. Polska wróciła na polityczną 

mapę świata. Nie było jej tam bardzo długo, przez 123 lata. Ale ona uparcie trwała. 
Istniała w języku, religii, tradycji, tożsamości i kulturze. Była dobrze chroniona 
w pamięci narodowej. 

Przez te wszystkie lata nie czekaliśmy, aż ktoś podaruje nam wolność. Wiedzieli-
śmy też, że marzyć – to za mało. Tak nie odzyskuje się niepodległości i godności. 
O te wartości trzeba było walczyć z trzema wielkimi zaborcami. Wielokrotnie sta-
waliśmy do boju. Zazwyczaj nierównego i tragicznego. 

Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to czas dla narodowej 
pamięci. Czas przywoływania wydarzeń i ludzi, którym zawdzięczamy tak wiele. Wspominania 
bohaterów pól bitewnych. Żołnierzy i powstańców, którzy stali się symbolami patriotyzmu i go-
towości do poświęceń. 

Nie byłoby wolnej Polski w 1918 roku bez bohaterów powstań narodowych. Czynów żołnierzy in-
surekcji kościuszkowskiej, chwały Legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego. Osobistych wysiłków 
Ignacego Jana Paderewskiego i wielu innych wybitnych postaci, polityków i ludzi kultury, którzy 
konsekwentnie zdobywali dla polskiej sprawy niezwykle istotne, międzynarodowe wsparcie. 

Dziękujemy pierwszym budowniczym młodej, wolnej Polski. Podziwiamy ich za odpowie-
dzialność, mądrość i patriotyzm, zorganizowanie w krótkim czasie nowoczesnego państwa i go-
spodarki oraz sprawnego wojska, które obroniło młodą Polskę w 1920 roku. Z szacunkiem kła-
niamy się żołnierzom, których nie podzieliły barwy mundurów. Na zawsze połączyło zaś pra-
gnienie służby Ojczyźnie w szeregach Wojska Polskiego.

Pamiętamy, że dzisiejszej wolności nie byłoby bez zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie 
Warszawskiej, polskiej krwi przelanej na frontach II wojny światowej, bohaterstwa Powstańców 
Warszawskich, heroizmu Żołnierzy Wyklętych. Wielu bohaterów pozostało bezimiennych, ale 
nigdy nie zostali zapomniani. Ich pamięć czcimy każdego dnia. 

Patrioci zawsze byli wielką polską wartością. Gwarantem wolności i tożsamości narodowej. 
Decydowali o sile naszego państwa i wojska. Nigdy nie zawiedli i nie wyciągali do Ojczyzny  
ręki po zapłatę.

Dziś to na nas spoczywa odpowiedzialność za Ojczyznę. Bezpieczeństwo Rodaków i przy-
szłość Narodu. Ta odpowiedzialność jest dziejowym pomostem pomiędzy bohaterami 11 listo-
pada 1918 roku i współczesnymi pokoleniami. 

Wojsko Polskie zawsze było gwarantem niepodległości i jednocześnie dumą narodową, ważnym 
spoiwem narodowym, instytucją, wokół której jednoczyli się wszyscy obywatele, zwłaszcza 
w chwilach próby. Szacunek dla munduru, sztandaru wojskowego i specyficzny „esprit de corps” – 
to wartości, na których opierały się i opierają nasze siły zbrojne. 

Dziś nawiązujemy do najlepszych tradycji wojska II Rzeczypospolitej. 
Budujemy na nich etos współczesnej służby wojskowej. Niepodległość 
Polski była i jest dla nas najważniejsza. Przez to stulecie nic się nie zmie-
niło – żołnierz jest obrońcą swojej Ojczyzny. Szeregi pokoleń, z których 
jesteśmy dumni, są dla nas wzorem. Łączy nas poczucie misji, która od 
dekad wyraża się w haśle – Służymy Niepodległej.

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

Misja pokoleń

9
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TYŚ NAS ZBUDZIŁ
DO ORĘŻA, 

TYŚ ZBUDZIŁ 
RYCERZY,

PRZEKONAŁEŚ,  
ŻE ZWYCIĘŻA

TYLKO TEN, KTO 
WIERZY

dyskutują o problemach tworzącego się  
Wojska Polskiego, likwidowaniu odrębności wewnątrz 

armii i budowaniu morale żołnierzy.

P r o f .  A n d r z e j  C h w a l b a ,  d r  D a r i u s z 
F a b i s z  i  p r o f .  J a n u s z  O d z i e m k o w s k i 

„Marsz Piłsudskiego”
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raz z ogłoszeniem niepodle-
głości Polski w listopadzie 
1918 roku odrodziło się Woj-
sko Polskie. Na czele pań-
stwa i jego sił zbrojnych sta-
nął Józef Piłsudski. Dlaczego 
on, który nie ukończył żad-
nej szkoły wojskowej, został 
wybrany na naczelnego wo-
dza? Według anegdoty, to 
najbardz iej  przeraz i ło 

w 1920 roku oficerów francuskiej misji woj-
skowej, którzy chcieli zasięgnąć informacji 
o Piłsudskim od gości jednej z warszaw-
skich kawiarni. 

Janusz Odziemkowski: Istniało kilka powo-
dów wyboru Józefa Piłsudskiego na naczelnika 
państwa. Przede wszystkim, był jedyną osobą 
wśród ówczesnej polskiej elity politycznej, któ-
ra miała doświadczenie wojskowe w dowodze-
niu. Pamiętajmy też, że w tym czasie Europa 
Środkowa i Wschodnia była pogrążona w cha-
osie. W Rosji szalała rewolucja bolszewicka. 

Podobne problemy miały Niemcy i Węgry. 
W spauperyzowanym przez wojnę społeczeń-
stwie polskim również mogły się nasilić nastro-
je rewolucyjne. Zresztą alarmistyczne sygnały 
o tym docierały do Warszawy z prowincji. Tego 
obawiało się również dowództwo armii nie-
mieckiej, które chciało bez problemów wycofać 
się z frontu wschodniego. Dlatego dowódca 
Polskiej Siły Zbrojnej, czyli Polnische Wehr-
macht, gen. Hans von Beseler, który uważał 
Piłsudskiego za całkowicie bezużytecznego 
wojskowo nieuka i populistę, bardzo zabiegał 
o jego względy. Niemcy uważali, podobnie jak 
polskie elity polityczne, że Piłsudski, który był 
czołową postacią polskiej lewicy, bardzo popu-
larną w społeczeństwie, może powstrzymać 
kraj przed stoczeniem się w otchłań rewolucji. 
Na czas przejściowy tę kandydaturę zaakcepto-
wała nawet część z zawsze mu niechętnej Naro-
dowej Demokracji. Po prostu nie było w listo-
padzie 1918 roku lepszego kandydata na to sta-
nowisko.  W Warszawie po powrocie 
z internowania w Magdeburgu był witany entu-

1918–2018
100. rocznica odzyskania  

niepodległości
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Profesor nauk historycznych. Zajmuje się głównie historią 

wojskowości, historią XIX wieku i współczesnymi konflik-

tami zbrojnymi. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Akademii Sztuki 

Wojennej w Rembertowie. Napisał m.in.: „Armia i społeczeń-

stwo II Rzeczypospolitej” (1996), „Józef Piłsudski. Wódz i po-

lityk” (2007).

PROF. ANDRZEJ CHWALBA 

Historyk i eseista. Jest profesorem Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, badaczem i znawcą dziejów Polski oraz Europy 

XIX i XX wieku, autorem 30 książek. Ostatnio wydał tzw. tro-

jaczki dotyczące wojny lat 1914–1918: „Samobójstwo Euro-

py” (2014), „Legiony Polskie 1914–1918” (2018), „Wielka 

Wojna Polaków 1914–1918” (2018).

PROF. JANUSZ ODZIEMKOWSKI

zjastycznie, bo wielu ludzi widziało w nim osobę, która 
dokona zmian i reform społecznych.

Andrzej Chwalba: Chciałbym się odnieść do francu-
skich opinii z 1920 roku co do dyletanctwa wojskowego 
Piłsudskiego. Wszak sto lat wcześniej żadnego przygoto-
wania wojskowego nie miała więk-
szość marszałków cesarza Napoleona 
Bonapartego, co w żaden sposób nie 
umniejsza ich późniejszych sukce-
sów na polach bitew. Piłsudski miał 
grono zaufanych współpracowni-
ków, których później okre-
ślono piłsudczyka-
mi.  Ale równie 
ważne jest to, że 
u zarania niepodle-
głości gotowi byli 
go poprzeć również 
przeciwnicy. Znana 
j e s t  w y p ow i e d ź  
Romana Dmowskiego 
z początków tworze-
nia Błękitnej Armii, 

W I Z Y T Ó W K I

DR DARIUSZ FABISZ 

Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskie-

go. Jest autorem wydanej w 2007 roku biografii „Gene-

rał Lucjan Żeligowski (1865–1947). Działalność wojskowa 

i polityczna” (2007). Opracował krytycznie „Pamiętniki gene-

rała broni Lucjana Żeligowskiego”.

że warto byłoby wykraść Piłsudskiego z Magdeburga 
i postawić go na czele wojska. Skoro tak twierdził jeden 
z największych jego adwersarzy politycznych, świadczy 
to o wyjątkowej popularności Piłsudskiego. 

Janusz Odziemkowski: Jest jeszcze jeden powód, 
dlaczego Józef Piłsudski został nie 
tylko naczelnym wodzem, lecz także 
naczelnikiem państwa. W odróżnie-
niu od zachodnich demokracji, 
w polskim społeczeństwie od czasu 
powstania w 1794 roku istniało 
przyzwolenie, by w trudnych cza-
sach powierzać władzę dyktatorowi, 
który łączył w sobie funkcje poli-
tyczne i wojskowe. Tacy byli genera-
łowie: Tadeusz Kościuszko, Józef 
Chłopicki, Jan Zygmunt Skrzynecki 
czy Marian Langiewicz. 

Andrzej Chwalba: Dodajmy,  
że wszystkie ośrodki władzy, 

z wyjątkiem Naczelnej Rady 
Ludowej w Poznaniu i Komi-
tetu Narodowego Polskiego 

 Błękitna Armia – potocz-
na nazwa Armii Polskiej we Francji 
związana z kolorem francuskich 
mundurów jej żołnierzy. Tą ochotni-
czą formacją, którą powołał dekre-

tem prezydent 
Francji Raymond 
Poincaré 4 czerw-
ca 1917 roku, do-
wodził gen. Józef 
Haller. 
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w Paryżu, bez dyskusji uznały 
zwierzchność Piłsudskiego.

W polskich realiach politycznych 
można to uznać za cud.

Janusz Odziemkowski: Nie na-
zwałbym tak tego. Ówczesne realia 
wykreowały postać Piłsudskiego, 
można powiedzieć, na nasze szczę-
ście. Gdyby władzę przejął polityk 
czy wojskowy skupiający się tylko 
na sprawach politycznych lub tylko 
wojskowych, miałoby to tragiczne 
skutki. Ta swoista dyktatura była 
wręcz zbawienna. Przytoczę jako przykład zdarzenie 
z wyprawy wileńskiej. Powstał zator kolejowy z po-
wodu zniszczonego mostu. Gdyby istniała odrębność 
władzy politycznej i wojskowej, to do rozwiązania sy-
tuacji kryzysowej musiano by uruchomić czasochłon-
ne procedury urzędnicze, które dopiero zresztą były 
opracowywane. Piłsudski zaś rozwiązał to wówczas 
jednym poleceniem. Trzeba też podkreślić, że nigdy 
nie nadużywał swych uprawnień.

 Naczelna Rada Ludo-
wa w Poznaniu – do 11 li-
stopada 1918 roku nielegalna or-
ganizacja polityczna, założona 
w 1916 roku przez polityków pol-
skich z ziem zaboru pruskiego. 
Od początku liczyła na zwycię-
stwo ententy i uznała Komitet Na-
rodowy Polski w Paryżu. W grud-
niu 1918 roku kierowała powsta-
niem wielkopolskim. 

Przejdźmy do tworzenia 
Wojska Polskiego. Sytu-
acja w listopadzie 1918 

roku nie była łatwa. Korpusy na 
Wschodzie zostały rozbrojone 
przez Niemców, legioniści interno-
wani, a Błękitna Armia formowała 
się daleko od Polski. Czy za zalążki 
WP można uznać stworzoną przez 
Niemców Polską Siłę Zbrojną pod-
ległą Radzie Regencyjnej oraz zor-
ganizowany przez Austriaków Pol-
ski Korpus Posiłkowy?

Janusz Odziemkowski: Niewiel-
kie struktury istniały. Największym problemem rodzącego 
się wojska był jednak brak materiału wojennego: uzbroje-
nia, amunicji, mundurów. To, co przejęto po zaborcach, 
wystarczyłoby na stoczenie jednej dużej bitwy. Na terenie 
ówczesnej Polski nie istniał żaden przemysł zbrojeniowy, 
a dostawy z Francji nie były w tym czasie jeszcze możliwe.

Kto wstępował do Wojska Polskiego w pierwszych 
miesiącach niepodległości?

Członkowie Polskiej Organizacji  
Wojskowej w Siennicy, 1918 rok

1918–2018
100. rocznica odzyskania  

niepodległości
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Janusz Odziemkowski: Ochotnicy, ludzie 
świadomi tego, o co mają walczyć. Reprezento-
wali wszystkie klasy społeczne. Warto zauwa-
żyć, że był wśród nich duży odsetek osób ze 
średnim i wyższym wykształceniem. Oni two-
rzyli podstawy armii, której liczebność szybko 
rosła. Warto zwrócić uwagę na różnice w pro-
cesie formowania armii polskiej i ukraińskiej 
u schyłku 1918 roku. Armia Ukraińskiej Repu-
bliki Ludowej Pawły Sko-
ropadskiego, którą zorgani-
zowano ze wsparciem 
państw centralnych, liczy-
ła w momencie zakończe-
n ia  wojny świa towej 
200 tys. żołnierzy, głównie 
z  pobor u .  Kiedy  
państwa centralne  
w yc o fa ł y  s i ę 
z  U k r a i n y , 
w i ę k s z o ś ć 
z nich rozeszła 
się do domów. 

Dariusz Fabisz: Jeśli chodzi o ochotników, 
to oprócz liczby problemem były ich doświad-
czenie i wyszkolenie. Do wojska zgłaszali się 
na przykład kilkunastoletni chłopcy ze sfał-
szowanymi metrykami.

Andrzej Chwalba: Wśród ochotników było 
niewielu włościan. Mieszkańcy wsi w Galicji 
czy Kongresówce byli przyzwyczajeni, że do 
armii trzeba się stawić, gdy jest rozkaz. A skoro 

go nie było, kwestia wstę-
powania do wojska dla nich 
nie istniała. Dlatego Sejm 
szybko podjął decyzję 
o rozpoczęciu poboru.

Czy przedstawiciele elit 
walczyli tak ofiarnie jako 
oficerowie?

Janusz Odziemkowski: 
Ochotnicy dopiero musieli 
zdobywać doświadczenie 
frontowe. Z kolei w 1918 
roku i pierwszej połowie 

 Polska Siła Zbrojna – 
armia Królestwa Polskiego aktu  
5 listopada, zwana też  Polnische 
Wehrmacht. Jej naczelnym wodzem 
był generał-gubernator warszawski 

Hans Hartwig von Beseler. 
Funkcję tę pełnił do  

13 października 
1918, kiedy za-
przysiężono Woj-
sko Polskie na 
wierność Radzie 
Regencyjnej.   

Józef Piłsudski wśród żołnierzy podczas walk I Brygady Legionów nad Nidą, 1915 rok

 Legiony Polskie – polska  
formacja wojskowa utworzona 27 sierpnia 
1914 roku. Początek Legionom dała 
Pierwsza Kompania Kadrowa, sformowana 
w Krakowie 3 sierpnia 1914 roku przez  
Józefa Piłsudskiego.  
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1919 był nadmiar oficerów, bo wielu podczas wojny wy-
szkoliły armie zaborcze. Mieli oni za sobą lata walki 
i stanowili cenny nabytek. Brakowało jednak dostatecz-
nej liczby szeregowych żołnierzy. Dlatego tworzono le-
gie oficerskie. Gdy zaś wojsko rozrosło się do pół milio-
na żołnierzy, a w 1920 roku do blisko miliona, oficerów 
zaczęło brakować.

Mogłoby się wydawać, że głównym rezerwuarem 
kadr Wojska Polskiego powinni być podoficerowie 
i szeregowi z armii zaborczych, w których służyły 
podczas wojny światowej miliony Polaków. Na zdję-
ciach widać jednak głównie młodzież.

Janusz Odziemkowski: Większość szeregowych 
żołnierzy i podoficerów wróciła po zakończeniu wojny 
światowej do domów. Mimo usilnych zabiegów oficerów 
z Galicji rozeszła się większość pułków, które wróciły 
z frontu na Ukrainie i we Włoszech. Zdarzało się, że ofi-
cerowie sami musieli pilnować koszar i magazynów. 

Ochotnicy wstępowali do wojska pełni entuzjazmu, 
który jednak znikał w zderzeniu z wojenną codzien-
nością. Jak sprawdzali się oni w walce?

Janusz Odziemkowski: Postawy były różne. Zdarza-
ło się, że wpadali w panikę, ale ich morale rosło wraz 
z odnoszonymi zwycięstwami. Niezwykle ważna dla 
młodego Wojska Polskiego była zakończona powodze-
niem odsiecz Lwowa. 

Podobno były różne opinie dotyczące modelu armii. 
Ma być ochotnicza czy z poboru?

Janusz Odziemkowski: Nikt, kto poważnie postrze-
gał zagrożenie ze Wschodu, nie mógł zakładać, że wy-
starczą nam ochotnicy. Szacuje się, że było 115 tys. 
osób, co wystarczyłoby na wystawienie pięciu dywizji. 
Z takimi siłami nie da się prowadzić żadnej wojny. Pro-
blem polegał na tym, że nie można było od razu prze-
prowadzić poboru, bo 
wyposażenia nie wystar-
czało nawet dla wszyst-
kich ochotników.

Andrzej Chwalba: 
Zaciąg ochotniczy po-
czątkowo był konieczno-
ścią. Zakładano, że taka 
armia będzie tańsza, bo 
liczono, że chcący do 
niej wstąpić, przyjdą 
z własną bronią, ubiorem 
przypominającym mun-
dur i wyposażeniem, 

a czasami też z własnym koniem. Skąd taki pomysł? 
W czasie wojny z pobojowisk na terenie Polski miejsco-
wi mieszkańcy zebrali sporo karabinów. W posiadaniu 
ludności była też broń skradziona lub odkupiona od żoł-
nierzy armii zaborczych. Niektórzy mieli w domach ca-
łe arsenały. Dlatego władze wielokrotnie apelowały do 
społeczeństwa, aby przekazywało karabiny. Pobór re-
kruta wymagał w większym stopniu istnienia silnych 
struktur państwa, w tym komisji poborowych i lokalnej 
administracji oraz sił bezpieczeństwa. 

Na początku słabością Wojska Polskiego była niewiel-
ka liczba dużych jednostek wojskowych, jak dywizje. 
W końcu 1918 roku mieliśmy głównie pułki piechoty, 
w których brakowało karabinów maszynowych. 

Janusz Odziemkowski: Wojsko Polskie początkowo 
działało batalionami, pułkami i grupami wojsk. Pierw-
sze dywizje, poza tymi przybyłymi z Francji, sformowa-
no latem 1919 roku. Tymczasem Armia Czerwona, któ-
ra przejęła całą infrastrukturę carską, miała takie związ-
ki taktyczne już w 1918 roku.

Andrzej Chwalba: Należy pamiętać, że stworzenie 
dywizji to nie tylko kwestia organizacyjna. Potrzebne 
były pieniądze na zakup uzbrojenia i specjalistycznego 
sprzętu. Początkowo rząd polski w Warszawie nie był 
uznawany na arenie międzynarodowej, więc Polska nie 
mogła liczyć na uzyskanie zagranicznych kredytów i na 
dostawy broni.

Dariusz Fabisz: Dlatego Józef Piłsudski szybko 
ogłosił powstanie państwa polskiego, którego de facto 
jeszcze nie było. To posunięcie pokazuje jego pragma-
tyzm. Pamiętajmy, że 11 listopada 1918 roku, jako data 
odzyskania niepodległości, ma wymiar symboliczny. 
Oficjalnie święto narodowe w tym dniu zaczęto obcho-
dzić dopiero w końcu II Rzeczypospolitej.

Janusz Odziemkowski: Ale odpowiedzi ze strony 
ententy wtedy nie było. Zachód uznawał za jedyną pol-

ską reprezentację polityczną Komitet Naro-
dowy Polski w Paryżu.

Czy w listopadzie 1918 roku Piłsudski 
przewidywał wielki konflikt na Wschodzie 
i dlatego tworzył wojsko?

Janusz Odziemkowski: Nie, armia 
była improwizowana i każdy żoł-

nierz uzbrojony, zdolny do wal-
ki trafiał na front tam, gdzie 
była taka potrzeba. 

Dariusz Fabisz: Piłsudski 
nie mógł nic planować w mo-

mencie, kiedy był atakowany 

 Odsiecz Lwowa – akcję po-
mocy dla Lwowa zorganizował i zapla-
nował dowódca Wojsk Polskich 
w Galicji Wschodniej, gen. Tadeusz 
Rozwadowski. 19 listopada 1918  
roku z Przemyśla wyruszyły   
oddziały dowodzone przez 
ppłk. Michała Karaszewicza-
-Tokarzewskiego i po wal-
kach trwających do rana 
22 listopada zmusiły 
Ukraińców do wycofania 
się z miasta.

TEMAT NUMERU / 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
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ze wszystkich stron przez nieprzy-
jaciół, ale on wiedział, gdzie mo-
że sobie odpuścić, a gdzie musi 
rzucić większe siły, czyli gdzie 
możemy się zdać na dyplomację 
ententy, a gdzie musimy sami twardo 
walczyć. Od początku zaś 
b y ł o  w i a d o m o ,  ż e 
wschodnia rubież będzie 
„płonącą granicą”. I to dla 
Piłsudskiego było najistot-
niejsze.

W pierwszych tygo-
dniach niepodległości 
najważniejszy był kon-
flikt z Ukraińcami.

Janusz Odziemkowski: 
Piłsudski chciał porozu-
mienia z Ukraińcami. Był 
nawet skłonny zgodzić się na podział Galicji 
Wschodniej. Przy czym Polska miałaby zacho-
wać Lwów i zagłębie naftowe. W odpowiedzi 
na jego propozycje słyszano jednak: „Lachy  
za San”. Nawet pośrednictwo Zachodu nic nie 
dało. Tymczasem od Wschodu nadciągała już 

Armia Czerwona. Piłsud-
ski jeszcze w swych pi-
smach sprzed wojny wi-
dział w Rosji, niezależnie 
od tego, jaka miała ona 
być, główne zagrożenie 
dla niepodległości Polski. 
Dlatego wiosną 1919 roku 
skierował na Wschód, 
przeciwko nadciągającym 
bolszewikom, pierwsze ja-
ko tako zorganizowane 
dywizje: 1 i 2 Dywizję 

Piechoty Legionów oraz Dywizję Litewsko-
-Białoruską. Nie stracił jednak z pola widze-
nia także trzeciego wroga, Niemiec. Do jesie-
ni 1919 roku dwóch z pięciu uzbrojonych pol-
skich żołnierzy rozmieszczonych było na 
granicy zachodniej.

 Komitet Narodowy 
Polski w Paryżu – założona 
15 sierpnia 1917 roku w Lozan-
nie przez Romana Dmowskiego pol-
ska organizacja polityczna działająca 
w latach 1917–1919. Jako siedzibę 
obrała Paryż. Celem Komitetu była 
odbudowa państwa polskiego przy 
pomocy ententy. KNP był uznany 
przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch za namiastkę rządu polskie-
go na emigracji.

Konsolidacja wojska 
to była mrówcza 
i niedoceniana 
praca. Codzienna 
służba niższej kadry do-
wódczej, która przez ca-
ły czas przebywała z żoł-
nierzami i starała się im 
wyjaśnić, dlaczego mu-
szą służyć w wojsku

1918–2018
100. rocznica odzyskania  

niepodległości



18

nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

Andrzej Chwalba: Wiosną 1919 
roku trwały trudne rokowania w Pa-
ryżu. Stąd niepewność co do granicy 
zachodniej. Wkrótce pojawił się nie-
pokój, że Niemcy nie uznają dyktatu 
wersalskiego. Piłsudski zmuszony 
był tworzyć tzw. front antyniemiecki. 
To, że przez jakiś czas nie było dzia-
łań zbrojnych na Wschodzie, wynika 
właśnie z tego, że duża część powsta-
jącej polskiej armii została skoncen-
trowana na kierunku zachodnim. Dopiero 
ratyfikacja przez parlament niemiecki usta-
leń traktatu wersalskiego spowodowała, że 
wojska mogły zostać częściowo przesunięte 
na inne fronty.

W pamiętniku lotnika z Eskadry Ko-
ściuszkowskiej znalazła się opinia, że 
Amerykanie musieli przełamać wrodzoną 
niechęć Piłsudskiego do obcokrajowców 
w polskiej armii. 

Janusz Odziemkowski: O ile pamiętam, 
rezerwa Piłsudskiego wobec Coopera i reszty wynika-
ła z nieporozumienia. Początkowo myślał, że oni są na-
jemnikami, a takich rzeczywiście w armii nie chciał. 
Gdy amerykańscy piloci wyjaśnili swe motywy, w pełni 
ich zaakceptował. W Wojsku Polskim służyli też inni 
cudzoziemcy. Wstąpiła do niego dość liczna grupa ofi-
cerów carskich, którzy podali się za Polaków. Ich mo-
tywacje były różne. Jedni chcieli walczyć z bolszewi-
kami, inni zapewnić sobie środki do życia. Niektórzy 
zaś mieli polskie korzenie. Wielu nie znało języka pol-
skiego, więc przymykano oczy na to, że wydają ko-
mendy po rosyjsku. 

Andrzej Chwalba: Kiedy rozpadła się monarchia au-
stro-węgierska, Niemcy przegrały, to okazało się, że do 
Wojska Polskiego zaczęli się zgłaszać ludzie mówiący 
po niemiecku, oficerowie austriaccy bez polskich korze-
ni, których Republika Austriacka zwolniła ze służby 
i którzy nie mieli się gdzie podziać. Ci ludzie, idąc za 
chlebem, zgłaszali się do armii polskiej, również do cze-
chosłowackiej, i prosili, żeby ich przyjąć do służby. 
U nas brakowało oficerów sztabowych i inżynieryjnych, 
więc chętnie ich przygarniano. Dotyczyło to także lotni-
ków i specjalistów broni pancernej. Do polskiego wojska 
na podobnych zasadach zgłaszali się również niektórzy 
oficerowie armii rosyjskiej, a nawet niemieckiej. Część 
z nich miała właśnie majątki na terenach polskich. 
Dobrym przykładem jest tutaj wiceadm. Józef Unruh, 
który stał się Unrugiem.

A mniejszości na Wschodzie?
Janusz Odziemkowski: Na Kresach 

podziały narodowościowe dotyczyły 
nawet rodzin. Jedni uważali się za Polaków, a inni za Li-
twinów czy Białorusinów. I nie zawsze ów podział był 
tożsamy z wyznaniem.

Na początku niepodległości masowe dezercje i nie-
chęć do wstępowania w szeregi wojska wśród pol-
skich chłopów były powszechne. Nagle w 1920 roku 
to się zmieniło. Z czego to wynikało? Z ogólnej kon-
solidacji armii?

Dariusz Fabisz: Odpowiedziałbym prosto: bo 
wieść gminna zaczęła nieść, że bolszewicy odbiorą 
chłopom ziemię, a polskie władze zaczęły mówić 
o reformie rolnej.

Janusz Odziemkowski: A ja tak wyraźnie nie łączył-
bym kwestii chłopskiej z konsolidacją wojska. To jest 
zupełnie inny temat. Konsolidacja wojska to była mrów-
cza i niedoceniana praca. Codzienna służba niższej ka-
dry dowódczej, która przez cały czas przebywała z żoł-
nierzami i starała się im wyjaśnić, dlaczego muszą słu-
żyć w wojsku. Mówimy tu o całym systemie 
wychowawczym, na który łożono wtedy duże pieniądze 
mimo powszechnej biedy. Na szczęście zrozumiano, że 
jeśli żołnierze będą uczeni tylko techniki walki, to bar-
dzo szybko ulegną wpływom propagandy rewolucyjnej. 

Andrzej Chwalba: Panie profesorze, trudno w tym 
momencie nie przypomnieć idei reformy rolnej.

Janusz Odziemkowski: Zgoda, ale najpierw mówimy 
o konsolidacji wojska. Jak chłop znalazł się już w armii, 

 Traktat wersalski – 
główny układ pokojowy kończący 
I wojnę światową. Podpisany 
28 czerwca 1919 roku przez Niem-
cy, mocarstwa ententy, państwa 
sprzymierzone i stowarzyszone.  
Dokument został ratyfikowany 
10 stycznia 1920 roku w Paryżu 
i z tą datą wszedł w życie. 

1918–2018
100. rocznica odzyskania  

niepodległości
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to pochłonięty był przede 
wszystkim gorączkowym 
tempem szkolenia. Uczono go, 
jak walczyć i dlaczego ma 
umrzeć, jeżeli będzie trzeba. Mie-
liśmy w przeważającej większości 
żołnierzy wywodzących się 
ze wsi. Około 70% szerego-
wych w naszej armii stano-
wili chłopi. A kto miał 
wówczas na wsi największy 
autorytet? Ksiądz pro-
boszcz, a w wojsku jego od-
powiednikiem był kapelan 
wojskowy. Dlatego starano 
się wykorzystywać kapelanów jak najszerzej 
w pracy wychowawczej, którą łączono z tzw. 
nauką początkową. W jej trakcie uczono żołnie-
rzy pisać i czytać, a jednocześnie wpajano im, 
czym jest Polska i dlaczego mają o nią walczyć.

Jak wiemy, w Wojsku Polskim znaleźli się 
oficerowie z różnych armii. Najgorzej trak-
towano szeregowych w wojsku rosyjskim, 
a największe braterstwo broni występowało 
w ochotniczych Legionach Polskich. Jaki to 
miało wpływ na stosunki w odrodzonym 
Wojsku Polskim?

Janusz Odziemkowski: Postawy oficerów 
wobec podwładnych były bardzo różne. Tutaj 
znamy zarówno bardzo piękne przykłady, jak 

i te naganne. Zachowały 
się rozkazy wyższych do-
wódców zakazujące bicia 

żołnierzy, co świadczy 
o tym, że niestety początkowo 
miało to miejsce. Każdy z ofi-

cerów wstępujących do 
polskiej armii wnosił swo-
je przyzwyczajenia i me-
tody postępowania z żoł-
nierzami właściwe dla ar-
mii,  w której służył 
podczas wojny światowej. 
Przez długi czas oddziały 
formowane w różnych 

dzielnicach byłych zaborów zachowywały swo-
ją specyfikę, więc armia była mocno zróżnico-
wana. Tak naprawdę unifikacja Wojska Polskie-
go, chociaż formalnie zjednoczenie dokonało 
się jesienią 1919 roku, nastąpiła już po wojnie 
polsko-bolszewickiej. Wówczas z żelazną kon-
sekwencją wprowadzano do oddziałów jednoli-
ty regulamin i nazewnictwo. Dopiero wtedy 
możemy mówić o unifikacji wojska. W lata 
trzydzieste weszliśmy już z armią jednolitą, 
choć nadal zauważalne były różnice między 
żołnierzami z poszczególnych byłych dzielnic 
rozbiorowych. 

 Eskadra Kościuszkow-
ska – potoczna nazwa 7 Eskadry 
Myśliwskiej im. Tadeusza Kościusz-
ki, w której służyli m.in. ochotnicy 
amerykańscy w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej. Eskadra istniała 
w latach 1918–1925. 

Debata w szerszej wersji na portalu polska-zbrojna.pl.

Armia polska we Francji – 
ośrodek wyszkolenia  
w Sille-le Guillaume. Wizyta 
szefa francusko-polskiej  
misji wojskowej gen. Louisa 
Archinarda, 1917 rok

Rozmawiali PIOTR KORCZYŃSKI i TADEUSZ WRÓBEL.



BYTOM

Generał broni 

JÓZEF 
DOWBOR-
-MUŚNICKI, 
naczelny dowódca 
Sił Zbrojnych 
Polskich w byłym 
zaborze pruskim

Kapitan

ALFONS ZGRZEBNIOK, 
przywódca I i II powstania śląskiego, 
w III powstaniu śląskim szef oddziału 
personalnego Naczelnej Komendy 
Wojsk Powstańczych

Śl
ąs

k

Węgry
Czechy

POZNAŃ

CIESZYN
Generał dywizji 

FRANCISZEK 
LATINIK 
w styczniu 
1919 roku 
dowodził 
obroną Śląska 
Cieszyńskiego 
przed wojskami 
czeskimi.

Pomorze

nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

Kapitan 
ANTONI 

STAWARZ, 
organizator 

oswobodzenia 
Krakowa 

1 października 
1918 roku

KRAKÓW

PUCK
Generał broni 

JÓZEF 
HALLER
jako dowódca 
Frontu Pomorskiego  
10 lutego 1920 roku 
dokonał symbolicznych 
zaślubin Polski 
z Bałtykiem.



Generał broni 

LUCJAN ŻELIGOWSKI, 
dowódca tzw. Dzikiej Dywizji, 
w październiku 1920 roku 
zajął Wilno i jego okolice, 
proklamując powstanie 
Litwy Środkowej. 

Generał broni 
TADEUSZ 
ROZWADOWSKI, 
naczelny dowódca Wojsk 
Polskich w Galicji 
Wschodniej, 
organizator 
i dowódca 
odsieczy dla Lwowa 
w listopadzie 1918 roku

Prusy

Bi
ał

or
uś

Litwa

Ukraina
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WILNO

LWÓW

Każdy z nich miał inną wizję 
Polski. Każdy też wybrał  
inną drogę, żeby wyrwać 

naród spod jarzma 
zaborców. Wspólne wysiłki 

ówczesnych liderów 
wojskowych przyniosły 

spektakularny efekt 
11 listopada 1918 roku.

NIEPODLEGŁOŚCI

WARSZAWA
Marszałek 

JÓZEF 
PIŁSUDSKI, 
naczelny wódz 

Wojska Polskiego 
od 11 listopada 

1918 roku
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Opracowanie:  

PIOTR KORCZYŃSKI, PAWEŁ KĘPKA
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Przyszły generał i dowódca pierwszych formacji 
górskich Wojska Polskiego wywodził się ze stare-
go góralskiego rodu Galiców. Urodził się 27 li-
stopada 1873 roku w Białym Dunajcu, w domu 

Macieja i Marii ze Skupniów. Jego ojciec był zamożnym 
gospodarzem, a dodatkowo parał się handlem końmi. 
Cały swój majątek przepisał jednak pierworodnemu sy-
nowi, Tadeuszowi, który został rzeźnikiem. Z tego po-
wodu generał żartował po latach, że „brat bił świnie 
i miał duży majątek, a on bił wroga i nie ma nic”. Ojciec 
jednak łożył na jego wykształcenie i pilnował, by ten nie 
zmarnował swych zdolności. I trzeba przyznać, że mło-
dy góral nie zawiódł rodziców. Jako szesnastolatek za-
czął się uczyć w krakowskim gimnazjum św. Anny. Po 

maturze wstąpił do c.k. armii na jednoroczną służbę, po 
której rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Po 
dwóch latach przeniósł się do Wiednia. Tam w 1903 ro-
ku, jako jeden z pierwszych górali, otrzymał dyplom in-
żyniera o specjalności budowa dróg i mostów. Pracował 
potem w krakowskiej ekspozyturze C.K. Dyrekcji Budo-
wy Dróg Wodnych i uczył melioracji w Państwowej 
Szkole Przemysłowej.

MY SOM GOTOWI
Nie tylko praca zawodowa pochłaniała młodego inży-

niera. Jego pasją była działalność patriotyczna wśród 
ziomków. To właśnie Andrzej Galica razem z Feliksem 
Gwiżdżem i Władysławem Orkanem założyli Drużyny 

GEN. ANDRZEJ GALICA to był prawdziwy harnaś, więc 
powtarzał często: „Jakby co, kiedy co, albo co – to my som!”. 

I tak się stało. Gdy w 1914 roku wybuchła wielka wojna, 
górale byli gotowi do walki o niepodległą Polskę.
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W OKRESIE PRZERW 
W WALKACH NA FRON-
CIE MAJOR WYKAZAŁ 
SIĘ ZDOLNOŚCIAMI IN-
ŻYNIERSKIMI – ZAPRO-
JEKTOWAŁ CAŁE GÓ-
RALSKIE OSIEDLE DLA 
SWYCH ŻOŁNIERZY 
NA TYŁACH FRONTU

Podhalańskie jako zbrojne pogoto-
wie na wypadek wojny. Odzew góra-
li był tak powszechny, że Władysław 
Orkan pisał z dumą w „Gazecie 
Podhalańskiej”: „U nas w Galicji 
jest obecnie tylko jeden zakątek – 
Podhale, gdzie praca militarna bez 
konkurencyjnych wichrzeń występu-
je zgodnie ku wytkniętemu celowi. 
Na Podhalu nie zwalcza Sokół Dru-
żyn, ani Drużyny Sokoła, nie wystę-
pują księża przeciw Drużynom, nie 
zarzucają im socjalizmu, lecz przy 
pomocy takich księży jak ks. [Stani-
sław] Kotarba i [Adam] Oczkowski 
organizują coraz to nowe zastępy”. 

Aktywność społeczno-polityczna 
inżyniera Galicy, zarówno na Podha-
lu, jak i w Krakowie, nie uszła uwa-
dze przełożonych i w 1914 roku zo-
stał on przeniesiony z krakowskiej 
ekspozytury do centrali w Wiedniu. 
Na niewiele się to zdało – i tam wer-
bował ochotników do walki. Już po 
wybuchu wojny, 9 września 1914 ro-
ku, wrócił do Krakowa na czele 
kompanii liczącej 216 legionistów. 
Pod koniec tego miesiąca, awansowany z porucznika na 
kapitana, objął dowództwo batalionu uzupełniającego 
Legionów Polskich. Wiosną 1915 roku oddział ten stał 
się 1 Batalionem 4 Pułku Piechoty III Brygady. Już wte-
dy ten pułk pod komendą ppłk. Bolesława Roi miał opi-
nię elitarnego, po bojach na Węgrzech i w Karpatach. 
Wśród czwartaków kapitan Galica spotkał swych do-
brych znajomych – Gwiżdża i Orkana – oraz wielu in-
nych gazdów z Podhala. 

NA WOŁYŃSKIM FRONCIE
W lipcu 1915 roku 4 Pułk ruszył na front i znowu za-

słynął w walkach pod Jastkowem, Kierzkówką czy Pasku-
dami. Za męstwo wykazane w tych bitwach Galica został 
2 września awansowany do stopnia majora. Tego samego 
miesiąca wszystkie trzy brygady Legionów spotkały się 
na froncie wołyńskim. Czwartaków przydzielono do 
I Brygady pod komendę Józefa Piłsudskiego. W listopa-
dzie pułk wrócił do macierzystej III Brygady i skierowano 
go najpierw pod Kostiuchnówkę, a następnie Optową. 
Wtedy komendę nad pułkiem przejął mjr Galica. 

W okresie dłuższych przerw w walkach na froncie 
major wykazał się zdolnościami inżynierskimi – zapro-
jektował całe góralskie osiedle dla swych żołnierzy na 

tyłach frontu. Ale te chwile wy-
tchnienia skończyły się wraz 
z przedwiośniem 1916 roku. W lu-
tym Galica wszedł do powstałej 
w Legionach Rady Pułkowników, 
postulującej tzw. legionizację Le-
gionów, czyli odwołanie z nich ofi-
cerów austriackich. Rada powierzy-
ła Galicy dowództwo nad 1 Batalio-
nem 6 Pułku. Akcję zdjęcia przez tę 
jednostkę odznak austriackich i za-
łożenia znaków I Brygady Komen-
da Legionów uznała za bunt i od-
wołała jego dowódcę płk. Mieczy-
sława Norwida-Neugebauera. 
Funkcję tę przekazano Galicy. I na 
tym stanowisku wziął  udział 
w krwawych bojach pod Optową 
i o Rudkę Miryńską, gdzie na prze-
łomie lipca i sierpnia odpierał cięż-
kie ataki rosyjskie. Za walki na Wo-
łyniu w październiku Galica został 
awansowany na stopień podpułkow-
nika i objął dowództwo nad 3 Puł-
kiem. Na jego czele 1 grudnia 1916 
roku wkroczył  do Warszawy 
i uczestniczył w wielkiej paradzie 

Legionów na ulicach stolicy. 
Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku Galica 

przeszedł do Polskiego Korpusu Posiłkowego jako in-
spektor wyszkolenia. Gdy Żelazna Brygada przeszła 
przez linię frontu, został aresztowany i internowany 
w Dulfalva na Węgrzech. Po oczyszczeniu z zarzutu 
buntu został wcielony do austriackiego 16 Pułku Piecho-
ty. W listopadzie 1918 roku, urlopowany z c.k. armii, 
wrócił do Krakowa i rozpoczął służbę w odrodzonym 
Wojsku Polskim w randze pułkownika.

BOSO, ALE W OSTROGACH
Płk. Galicę mianowano dowódcą Podhalańskiego 

Okręgu Wojskowego. Kiedy harnaś wrócił w rodzinne 
strony, zabrał się za organizowanie pierwszych w Woj-
sku Polskim formacji górskich. Powstała Brygada Gór-
ska, przemianowana następnie na Dywizję Górską, któ-
rą Galica, mianowany w maju 1920 roku generałem, po-
prowadził na wojnę z bolszewikami. 

Górale i na tym froncie odznaczyli się zaciętością 
oraz wytrzymałością na trudy tej niezwykle dynamicz-
nej wojny. Na dzień przed Bitwą Warszawską, 14 sierp-
nia 1920 roku dywizję (której oficjalna nazwa wtedy już 
brzmiała 21 Dywizja Piechoty Górskiej) odwiedził Józef 

N
A

R
O

D
O

W
E

 
A

R
C

H
I

W
U

M
 

C
Y

F
R

O
W

E



24

nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

TEMAT NUMERU / 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

PŁK. GALICĘ 
MIANOWANO 

DOWÓDCĄ 
PODHALAŃSKIEGO 

OKRĘGU 
WOJSKOWEGO. KIEDY 

HARNAŚ WRÓCIŁ 
W RODZINNE STRONY, 

ZABRAŁ SIĘ ZA 
ORGANIZOWANIE 

PIERWSZYCH 
W WOJSKU POLSKIM 
FORMACJI GÓRSKICH

Brygadier Józef Piłsudski, płk Andrzej Galica, płk Leon Berbecki i por. Bolesław Wieniawa-
-Długoszowski podczas walk w 1914 roku

„– Jo to kozdego s Was poznom, godo generał. Może 
się pomylem co do gminy, ale z hrubsa o każdym s Was 
cosi kajsi wiym. O, tynnaprzyikład, i pokazuje rękom na 
jednego – taki śmigły jak smrek z Krywania. Skądeś 
chłopce?

– Z Tarnopola! Panie generale, melduję posłusznie.
Pośród zgromadzonych gości przeleciały lekkie prze-

śmiechy, generał wartko pyto drugiego:
– No, ale tyn… gęba góralsko jak malowano. Skądeś 

Jasiu?
– Z Równego, padła śpiewna odpowiedź. 
Zbity z tropu generał pyto się:
– Ej, beskurcyjo, cy już nima między Wami góroli.
– Jestem, panie generale… odezwał się jeden z dalsyk 

seregów.
– No, kwałas Ci Panie Boże. Jakoż ci na imię?, spytoł 

się uradowany generał.
– Icek Riegelhaupt, z Nowego Targu”.
Gen. Andrzej Galica w 1931 roku przeszedł w stan 

spoczynku. Zaangażował się wtedy w politykę jako po-
seł i senator RP. Wrócił też do swej inżynierskiej profe-
sji, a ponadto parał się piórem, pisząc sztuki teatralne 
o swych ukochanych górach, zbójnikach i gazdach. 
W 1930 roku kupił majątek Majdan koło Trzepnicy. Jak 
przystało na prawdziwego górala, dom i budynki gospo-
darcze zbudował sam, jedynie z pomocą jednego maj-
stra. Zmarł 6 czerwca 1945 roku i został z honorami po-
chowany na cmentarzu parafialnym w Bęczkowicach. 

Piłsudski. Marszałek po latach tak wspominał, jakie 
wrażenie zrobili na nim jej żołnierze: „Takich dziadów, 
jak ich nazywałem, dotąd w ciągu całej wojny nie wi-
działem. W 21 Dywizji prawie połowa ludzi defilowała 
przede mną w Firleju – boso”. Wtedy to pojawiła się 
złośliwa anegdota, że gen. Galica miał powiedzieć  
Piłsudskiemu: „E dyć, Panie Marszałku, górale zwy-
czajni są boso latać po ziemi od maleńkości, co się ty-
czy… A po drugie, Panie Marszałku – teraz lato…”. 
Prawda była taka, że generał prosił swego zwierzchni-
ka o buty, ale ten miał odpowiedzieć, że mają je sobie 
zdobyć na wrogach. I jeszcze pogroził: „Jak nie pój-
dzie należycie, to swastyki odbiorę”. Marszałkowi cho-
dziło o odznaki, które podhalańczycy dumnie nosili 
przy swych kapeluszach. 

Wszystko jednak poszło dobrze, a po wojnie 21 Dywi-
zja, już obuta i dobrze zaopatrzona, stacjonowała 
w Bielsku. Z tego okresu pochodzi jedna z najbardziej 
znanych anegdot o Galicy. Generał był niezwykle dum-
ny ze swej dywizji i podkreślał, że pamięta każdego słu-
żącego w niej górala. Któregoś dnia musiał na kilka ty-
godni wyjechać służbowo do Warszawy. W międzycza-
sie do dywizji w ramach uzupełnień wcielono sporą 
liczbę rekrutów ze wschodnich rejonów Rzeczypospoli-
tej. Po powrocie generał urządził defiladę swych oddzia-
łów dla gości ze sztabu głównego w Warszawie, po 
czym przemówił do żołnierzy. Tak tę chwilę utrwalono 
w góralskiej gwarze: 
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Po 123 latach zaborów kolejne pokolenie Polaków, nazwane niepokornym, wy-
walczyło Polskę Odrodzoną. Wśród przywódców na ogół wymieniamy jednym 

tchem Ignacego J. Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. 
Wiemy, że ojcami Niepodległej byli także przedstawiciele Kościoła katolickiego, 
biskupi i kapłani, społecznicy, kapelani wojskowi, politycy, w tym posłowie na 
Sejm Ustawodawczy, z abp. Józefem Teodorowiczem, bp. Adamem S. Sapiehą 
i abp. Aleksandrem Kakowskim na czele. Wspomnieć wypada także ewangelików 
polskich, szczególnie ze Śląska Cieszyńskiego, z Juliuszem Bursche na czele.  
Ojcowie Niepodległej to także ci wszyscy, którzy odnaleźli się w Błękitnej Armii 
gen. Józefa Hallera i w Legionach, w Korpusie gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego 

i w powstaniach wielkopolskim, śląskim czy sejneńskim. Ojcami Niepodległej były też kobie-
ty, m.in. współtwórczynie dzieł charytatywnych, późniejsza siostra Urszula Ledóchowska czy 
Helena Paderewska.

Czy te osoby, a także niewymienione tutaj, tworzyły spójny program zmierzający ku Nie-
podległej? Oczywiście, w pewnym sensie tak. Dla nich bowiem rok 1914 stał się czasem wy-
modlonym przez wieszczów i wytęsknionym przez co najmniej pięć generacji Polaków. Woj-
na wyzwoliła energię w całym pokoleniu, wśród starszych i najmłodszych, prowadzącą do 
utworzenia państwa polskiego. Nigdy bodaj w naszej historii nie mieliśmy tylu państwowców! 
Najwybitniejsi wojskowi i politycy zdali sobie wówczas sprawę, że czas na formowanie pol-
skiej armii, służącej polskim celom politycznym. Taki był powód powoływania i bajończyków, 
i legionistów (pro- i antyrosyjskich formacji), taki był cel zgłaszania się Polaków z Ameryki 
do powstającej armii we Francji, taki także był cel jednoczenia się polskich formacji zbroj-
nych w ogarniętej rewolucją Rosji. 

Polscy oficerowie i żołnierze nie mogli jednak wygrać I wojny światowej. Nie tylko dlatego, 
że walczyli we wrogich sobie armiach. Nie tylko dlatego, że uczestniczyły w niej wielomilio-
nowe armie. Warunkiem sine qua non utworzenia państwa polskiego, które mogło liczyć na 
względne wsparcie sojuszników w pierwszych latach po wojnie, było znalezienie się Polski – 
zanim jeszcze powstało państwo – w szeregach zwycięzców. Wojnę wygrali Amerykanie,  
Anglicy i przede wszystkim Francuzi, którzy ponieśli największe ofiary. To ich krew stano-
wiła argument dla przywódców Francji, by dopominać się w Wersalu o pokój zgodny z defi-
nicją sprawiedliwości przez nich narzuconą. Polacy, z Romanem Dmowskim i Maurycym  
Zamoyskim na czele, którzy znaleźli się przy entencie już w 1915 roku, 
swoimi działaniami na rzecz utworzenia polskiej reprezentacji politycz-
nej (Komitet Narodowy Polski) i polskiej formacji zbrojnej (Błękitnej 
Armii) wprowadzili Polskę do koalicji państw zwycięskich. We Francji 
znaleźliśmy w Wersalu silnego sojusznika (bodaj jedynego), którego in-
teresy polityczne polscy dyplomaci odczytali jako spójne z naszymi 
roszczeniami.

J A N  Ż A R Y N

Niepokorni

25

Prof. JAN ŻARYN jest historykiem specjalizującym się  

w historii Kościoła katolickiego w XX wieku.
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Powstanie i rozwój krwiodaw-
stwa, zarówno cywilnego, jak 
i wojskowego, wiąże się z od-
kryciem przed I wojną świato-

wą właściwości cytrynianu sodu, któ-
ry zapobiegał krzepnięciu krwi 
i umożliwił jej pobieranie na zapas”, 
mówi płk rez. lek. Adam Olszewski, 
zastępca dyrektora ds. medycznych 
Wojskowego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. Od XVII 
wieku podejmowano jednak próby 
przetaczania krwi. Jednym z pionie-
rów takiego leczenia był Jean Bapti-
ste Denis, nadworny lekarz króla 
Francji Ludwika XIV. Z sukcesem 
przeprowadził transfuzję krwi jagnię-
cej chłopcu. Było to pierwsze w hi-
storii przetoczenie krwi człowiekowi. 
„Niestety kolejne próby często kończyły się ciężkimi po-
wikłaniami lub śmiercią, dlatego zaniechano ich prawie 
na dwa wieki”, podaje płk Olszewski.

Zainteresowanie taką formą leczenia wróciło po tym, 
gdy na początku XIX wieku angielski położnik James 
Blundell uratował wykrwawioną po porodzie kobietę, 
przetaczając jej ludzką krew. Kolejnym krokiem milo-
wym w tej dziedzinie było wyróżnienie przez austriac-
kiego lekarza i immunologa Karla Landsteinera trzech 
cech grupowych krwi. „Odkrył on, że w czerwonych 
krwinkach występują dwa antygeny, które powodują 
zjawisko zlepiania się krwinek w zetknięciu z krwinka-

Impulsem do rozwoju krwiodawstwa i transfuzjologii 
często były konflikty zbrojne.

Krew na wagę 
zwycięstwa

A N N A  D Ą B R O W S K A
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mi o odmiennej strukturze antyge-
nowej”, wyjaśnia ppłk lek. Dariusz 
Blinowski, kierownik Zespołu Me-
dycznego WCKiK. Kilka lat później 
dwaj lekarze – Polak prof. Ludwik 
Hirszfeld i Niemiec Emil von Dun-
gern wykazali prawa dziedziczenia 
grup krwi. Z kolei Landsteiner oraz 
amerykański hematolog Alexander 
Wiener odkryli, że w czerwonych 
krwinkach większości ludzi znajdu-
je się jeszcze tzw. antygen Rh D, 
mający istotne znaczenie w dobiera-
niu krwi dla chorego. Jak tłumaczy 
płk Olszewski, wszystkie te odkry-
cia pozwoliły na bezpieczne jej 
przetaczanie.

TRANSFUZJA NA FRONCIE
W XIX wieku transfuzje zaczęto stosować przede 

wszystkim na polach walki, m.in. w wojnie austriacko-
-pruskiej i francusko-pruskiej. „Idea wykorzystania 
przetaczania krwi w chirurgii wojennej była elementem 
rozwoju transfuzjologii, ponieważ w urazach wielona-
rządowych, jakie często występują na polu walki, krew 
okazała się niezbędna”, wyjaśnia zastępca dyrektora 
WCKiK. Był to jednak skomplikowany zabieg chirur-
giczny, a w szpitalach polowych przetaczano rannym 
głównie krew zwierzęcą. „Brakowało dawców, proble-
mem było też szybkie krzepnięcie krwi, dlatego pobiera-
nie jej na zapas i przewożenie na pole bitwy było nie-

Prof. Ludwik Hirszfeld, znany polski lekarz,  
bakteriolog, immunolog, zajmował się 
dziedziczeniem krwi. Wprowadził oznacze-
nie jej grup 0, A, B i AB, co zostało przyjęte 
na całym świecie w 1928 roku.
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możliwe”, mówi płk Olszewski. Przeprowa-
dzano więc bezpośrednie transfuzje świeżej 
krwi, a później transfuzje pośrednie.

Od czasu odkrycia przez belgijskiego leka-
rza Alber ta Hustina oraz urodzonego 
w Niemczech amerykańskiego chirurga 
dr. Richarda Lewisohna właściwości cytry-
nianu sodu przetaczanie krwi stało się zabie-
giem ratującym życie, stosowanym po-
wszechnie we wszystkich konfliktach zbroj-
nych. W armii brytyjskiej powstały pierwsze 
banki krwi, zorganizowano specjalne podod-
działy do jej przetaczania blisko frontu. 
„Krwiolecznictwo było jednak uzależnione 
od znalezienia dawców, a nie istniały jeszcze 
organizacje ich zrzeszające”, podkreśla 
płk rez. lek. Adam Olszewski. Krew na front 
pobierano zazwyczaj od żołnierzy z jedno-

stek tyłowych, w szpitalach polowych dawca-
mi byli lżej chorzy lub ranni żołnierze.

TRUDNE POCZĄTKI
W Polsce krwiolecznictwo zaczęło się rozwi-

jać w okresie międzywojennym. Pierwszym 
ośrodkiem zajmującym się transfuzjologią był 
Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi w War-
szawie, przy którym działał Ośrodek Krwio-
dawstwa. W Łodzi z kolei istniał Ośrodek Prze-
taczania Krwi przy Centralnej Stacji Wypadko-
wej Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadal 
jednak transfuzję przeprowadzano rzadko i tyl-
ko w niektórych większych szpitalach. 

Wśród propagatorów krwiolecznictwa w Pol-
sce byli m.in. prof. Hirszfeld oraz gen. dyw. 
prof. Bolesław Szarecki, ordynator oddziału chi-
rurgicznego w Głównym Szpitalu Wojskowym. 

Transfuzja krwi na polu bitwy, Okinawa 1945 rok

KREW NA FRONT POCZĄTKOWO 
POBIERANO OD ŻOŁNIERZY  
Z JEDNOSTEK TYŁOWYCH  
LUB PERSONELU MEDYCZNEGO
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Był on na szczeblu wojska najwięk-
szym orędownikiem zaopatrywania 
armii w krew, apelował o uregulo-
wania prawne metod jej pobierania, 
konserwacji, transportu, przecho-
wywania oraz przetaczania w wa-
runkach wojennych. Jak wyjaśnia 
płk Olszewski, w tym okresie 
w Polsce nie było bowiem żadnego 
dokumentu regulującego centralnie 
krajowe procedury doboru dawców 
i pobierania krwi, nie istniała także 
instytucja, ani wojskowa ani cywil-
na, odpowiedzialna za organizację 
systemu krwiodawstwa. Przy PCK 
tworzyły się grupy krwiodawców, 
którzy rekrutowali się z głównie ze 
środowisk studenckich. Opracowa-
no też zachęty dla żołnierzy: za od-
daną krew przyznawano im nagro-
dy, odznaczenia i urlopy. Mimo to 
jej ilość nie zaspokajała nawet po-
trzeb żołnierzy. „Świadczą o tym 
choćby apele w gazetach podczas wojny 1920 roku do 
kobiet o oddawanie krwi dla walczących”, przypomina 
płk Olszewski. 

Przyspieszenie prac nad rozwojem transfuzjologii 
wymusiły kolejne konflikty zbrojne. W Polsce impul-
sem rozwoju krwiodawstwa były informacje o zbliżają-
cej się wojnie. Latem 1939 roku PCK organizował 
zbiórki na potrzeby wojska, a do szpitali i powstają-
cych punktów pobrań masowo zgłaszali się honorowi 
dawcy: studenci, kobiety, żołnierze. Krew oddawali 
także lekarze, pielęgniarki i sanitariuszki. Personel me-
dyczny oraz lżej ranni byli też pierwszymi krwiodaw-
cami w oddziałach walczących w powstaniu warszaw-
skim czy w partyzanckich szpitalach.

W polskich armiach walczących na Wschodzie i Za-
chodzie przetaczano krew, stosując procedury brytyj-
skich i sowieckich służb medycznych. Natomiast służbę 
krwi w II Korpusie Polskim zorganizował gen. Szarecki, 
który został jego naczelnym chirurgiem. „Podczas 
walk we Włoszech nie było warunków do tworzenia 
banków krwi, dlatego organizowano doraźne akcje po-
bierania jej od żołnierzy, tak by od razu przetoczyć ją 
rannym”, wyjaśnia płk Olszewski. 

HONOROWO I NA ROZKAZ
Po wojnie pierwszą w Polsce stację przetaczania krwi 

uruchomiono w Łodzi, a do 1948 roku PCK utworzyło 
w kraju osiem stacji przetaczania i konserwacji krwi. 

„Jednak dopiero powołanie Instytutu 
Hematologii w Warszawie usyste-
matyzowało i scentralizowało sys-
tem krwiodawstwa”, wyjaśnia 
płk Olszewski. Koniec lat pięćdzie-
siątych XX wieku był jednocześnie 
początkiem rozwoju w Polsce hono-
rowego, czyli niepłatnego krwio-
dawstwa. Ważną rolę odegrały tutaj 
PCK oraz powstające, m.in. w za-
kładach pracy i instytucjach, kluby 
honorowych dawców krwi.

Wojskowe krwiodawstwo począt-
kowo opierało się na cywilnych 
strukturach. „W 1960 roku w 2 Cen-
tralnym Szpitalu Klinicznym Woj-
skowej Akademii Medycznej powstał 
pierwszy ośrodek koordynujący 
i konsultacyjny dla wojskowej służby 
krwi”, przypomina płk Blinowski. 
Zadaniem tej placówki był m.in. nad-
zór merytoryczny nad powstającymi 
w wojsku stacjami krwiodawstwa. 

Jednocześnie zorganizowano polowe stacje krwiodawstwa 
i utworzono rezerwy krwi na czas wojny w Wojskowym 
Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. 

Jak opowiada płk Olszewski, na początku akcje 
krwiodawstwa organizowano często na rozkaz, nama-
wiano poborowych, aby oddawali krew w ramach czy-
nu społecznego i współzawodnictwa jednostek. Potem 
żołnierzy zachęcano nagrodami, urlopami, a oddający 
krew dostawali kanapki i lampkę czerwonego wina. 
„Uważano wówczas, że po nim szybciej krew się odro-
dzi”, mówi lekarz.  

Po 1999 roku i restrukturyzacji szpitali wojskowych 
część z nich zlikwidowano, inne przekazano do struktur 
cywilnych. W strukturach MON-u pozostało osiem wio-
dących szpitali wojskowych i tyle samo stacji krwiodaw-
stwa. Aby spełnić wymogi NATO, zreorganizowano 
służbę krwi w armii i powołano centralny organ nadzoru-
jący wojskowe krwiodawstwo, czyli Wojskowe Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zajmuje się ono  
m.in. zaopatrywaniem w krew szpitali wojskowych 
i kwestiami zasobów krwi w razie kryzysu czy wojny, 
a także nadzoruje krwiolecznictwo w resorcie obrony na-
rodowej. Aktywnie współdziała z partnerami z NATO, 
wdrażając nowe procedury i technologie. „Współpracuje-
my też z działającymi przy jednostkach klubami honoro-
wych dawców krwi, bo cały czas pamiętamy, że krew sta-
nowi ważny element zabezpieczenia działań militar-
nych”, dodaje płk Olszewski.

Ideą wspólnej akcji „Polski 

Zbrojnej” i Stowarzyszenia HDK 

Legion „Niepodległą mamy we 

krwi” jest promowanie patrioty-

zmu oraz honorowego krwiodaw-

stwa. Główny cel naszej kampa-

nii to zachęcenie cywilów i żoł-

nierzy do wstąpienia w szeregi 

krwiodawców. Finał akcji przypa-

da na 10 listopada 2018 roku. 

Tego dnia w 16 miastach w Pol-

sce na patriotycznych piknikach 

można oddać krew w mobilnych 

punktach krwiodawstwa. Jednym 

z elementów akcji jest konkurs, 

w którym można wygrać atrakcyj-

ne nagrody. Więcej na ten temat 

na portalu polska-zbrojna.pl.

ZOSTAŃ 
KRWIODAWCĄ!
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Wszystkie strony pierwszego światowego kon-
fliktu szybko się zorientowały, że za pomocą 
filmu można było błyskawicznie i na maso-
wą skalę propagować własne zwycięstwa, 

ukazywać klęski przeciwnika czy podtrzymywać nastroje 
patriotyczne. 

PIERWSZE REPORTAŻE WOJENNE
W czasie I wojny światowej pozbawieni państwowości 

Polacy byli wcielani do obcych armii i walczyli po obu 
stronach frontu. Pierwsi polscy operatorzy filmowi utrwa-
lali swymi kamerami wojenną zawieruchę w szeregach za-
borczych armii. Dziś nie da się ustalić, który z nich był 
pionierem w tym fachu na froncie. Najczęściej jednak wy-

mienia się dwie osoby – Jana Skarbka-Malczewskiego 
i Aleksandra Jasielskiego (właśc. Norbert Hochman).

Jan Skarbek-Malczewski służył w armii rosyjskiej. Jego 
pierwsze zdjęcia frontowe złożyły się na reportaż ze 
zbombardowanej twierdzy w Przemyślu. Polak utrwalił 
kamerą m.in. wizytę cara na froncie. Tak to wspominał: 
„(…) car zwiedzał rozbite forty austriackie. Uprzedzony 
o tym, udałem się na forty i ustawiłem aparat w pogoto-
wiu. Kiedy nadszedł wraz ze świtą, zacząłem kręcić. Mi-
kołaj uważnie mi się przypatrywał. Widziałem wówczas 
po raz pierwszy rosyjskiego samodzierżcę; nie wyglądał 
imponująco. Kiedy świta ruszyła dalej, biegiem oblecia-
łem dookoła, i kiedy car schodził z fortów, byłem na stano-
wisku i kręciłem znowu… Po wywołaniu i skopiowaniu 

Po wybuchu wojny w 1914 roku na front 
wyruszyli z żołnierzami pierwsi operatorzy 

filmowi. Wśród nich byli też Polacy.

KADRY 
Z FRONTU

JAN SKARBEK- 
-MALCZEWSKI 
utrwalał za pomocą 
kamery wojenną 
rzeczywistość, 
m.in. wizytę cara 
Mikołaja II na  
froncie.

P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I
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Wnętrze kina polowego dla Legionów Polskich, Wołyń 1916 rok

skończył się pełnym sukcesem, niewątpliwie odważny Po-
lak i dzielny Czech przeszli do historii kinematografii. 

LEGIONOWE KAMERY
Żołnierze Józefa Piłsudskiego od początku wojny mogli 

służyć pod polskimi znakami. Wśród nich także znaleźli 
się filmowcy. Przy Naczelnym Komitecie Narodowym, 
sprawującym polityczną opiekę nad Legionami Polskimi, 
utworzono komórkę filmowo-fotograficzną, z której szyb-
ko oddelegowano kilku operatorów do formujących się 
dwóch legionowych brygad. Kronikarzem filmowym 
I Brygady został Józef Mróz z lwowskiej wytwórni Polo-
nia. Przy II Brygadzie działali dwaj operatorzy: Franciszek 
Zyndram-Mucha i chor. Maksymilian Stransky.

Legionowi filmowcy kręcili materiały kronikarskie i re-
portaże ze szkolenia, inspekcji i przemarszów, a w mniej-
szym stopniu z wydarzeń frontowych. Ze swym niepo-
ręcznym sprzętem mieli nikłą szansę uchwycenia tak dy-
namicznych wydarzeń, jak bitwy pod Łowczówkiem, 
Rafajłową, Rarańczą czy Stochodem. Znikoma ilość mate-
riałów filmowych, które dotrwały do dziś, nie pozwala jed-
nak w pełni podsumować pracy legionowych operatorów. 

W 1917 roku z inicjatywy mjr. Awita Szuberta i opera-
torów Zyndrama-Muchy oraz Stransky’ego powstał Cen-
tralny Urząd Filmowy przy warszawskim sztabie Legio-
nów Polskich. Bazą produkcyjną i laboratoryjną została 
wtedy największa wówczas wytwórnia filmowa w Króle-
stwie Polskim – Sfinks. Urząd przejął od operatorów dzia-
łających przy Legionach i Naczelnym Komitecie Narodo-
wym około 5 tys. m taśm kronikalnych i w ten sposób 
stworzył zalążek pierwszego krajowego archiwum filmów. 
Jednocześnie rozpoczął realizację własnych produkcji. Je-
go operatorzy rejestrowali przełomowe chwile listopada 
1918 roku, takie jak rozbrajanie niemieckich żołnierzy na 
ulicach Warszawy. Najwięcej miejsca poświęcano jednak 
sprawozdaniom z licznych oficjalnych uroczystości, czego 
dowodzi m.in. film z zaprzysiężenia Wojska Polskiego na 
pl. Saskim w Warszawie i na Wawelu w Krakowie. 

W 1919 roku powstał Centralny Urząd Filmowy WP 
przy IV Oddziale Sztabu Generalnego WP. Jego sze-
fem, operatorem i kierownikiem w jednej osobie został 
Franciszek Zyndram-Mucha. Zakres działania referatu 
rozszerzono o organizację sieci kin polowych, a także pro-
dukcję pierwszych filmów propagandowych i szkolenio-
wych. Do zadań urzędu w okresie, gdy obowiązywał stan 
wojenny, należało również cenzurowanie produkcji wcho-
dzących na ekrany kin publicznych. Polscy operatorzy 
wojskowi doświadczenia z wielkiej wojny szybko wyko-
rzystali w kolejnych konfliktach młodego państwa – m.in. 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Oglądając fragmenty kro-
nik czy filmów z legionistami, warto o nich pamiętać. 

I
L

U
S

T
R

O
W

A
N

A
 

K
R

O
N

I
K

A
 

L
E

G
I

O
N

Ó
W

 
 

P
O

L
S

K
I

C
H

 
1

9
1

4
–

1
9

1
8

film okazał się bardzo dobry i – jak się dowiedziałem – 
miałem otrzymać od cara specjalną nagrodę w postaci zło-
tego zegarka. Zegarki rozdawane przez cara były to wiel-
kie cebule o dużej zawartości złota. Taki właśnie zegarek 
miałem otrzymać za przemyskie zdjęcia, ale później wy-
buchła rewolucja i… zegarek diabli wzięli”. 

Drugi z wymienionych operatorów, Aleksander Jasielski, 
nosił mundur c.k. armii i stał się twórcą prawdopodob-
nie pierwszego w dziejach wojennego reportażu lotni-
czego. Jasielski rozpoczął służbę wojskową w grudniu 
1914 roku. Na front przywiózł ciężką skrzynię – nakrę-
cany korbą aparat filmowy marki Pathé. Jego kamerą 
pewnego dnia zainteresował się jeden z czeskich lotni-
ków. Por. Sladeczek wpadł na iście diabelski pomysł – 
chciał wcielić filmowca do swej eskadry, żeby nakręcił 
jej podniebne wyczyny. Jako że w c.k. lotnictwie nie 
było etatu operatora filmowego, Jasielski został miano-
wany ordynansem porucznika. 

Tak polski filmowiec opisał swój pierwszy lot bojowy 
w samolocie Sladeczka: „(…) jednopłatowiec był pudłem 
skleconym po większej części z dykty i płótna. Można by-
ło podejrzewać, że główną siłą utrzymującą tę latającą 
trumnę była wiara porucznika Sladeczka w… zwycięstwo 
c.k. armii austriackiej”. Myśliwiec typu Blériot był jedno-
miejscowy, dlatego porucznik postanowił operatora umie-
ścić w pozycji leżącej w kadłubie za siedzeniem pilota. 
W podłodze wywiercono jedną dziurę na obiektyw, a dru-
gą na wizjer kamery. Jak wspomina dalej Jasielski: „Już po 
kwadransie takiego lotu byłem najgłębiej przeświadczony, 
że podłoga samolotu zbita jest z najtwardszych desek, apa-
rat Pathé ukuty z najtwardszej stali, natomiast ściany ka-
dłuba sklecone z najkruchszego szkła”. 

Niestety samo kręcenie filmu nie trwało długo. Podnieb-
nej ekwilibrystyki nie wytrzymała kamera: przekrzywił się 
obiektyw, a na koniec odpadła korba napędowa. Por. Sla-
deczek, nie przeczuwając niczego, kierował brawurowo 
swój samolot na nieprzyjacielskie okopy i stanowiska ba-
terii. Mimo że pierwszy wojenny reportaż lotniczy nie 
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Umiejętność szyb-
kiego reagowania 
w stresie to jedna 
z najbardziej pożą-
danych cech pilo-
tów tandemów. 
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P I O T R  R A S Z E W S K I

Potrafią skoczyć ze spadochronem  
z kilku tysięcy metrów z osobą, która  

po raz pierwszy w życiu wsiadła  
do samolotu. Rolą pilotów tandemów jest 

dostarczenie w rejon działań dyplomatów, negocjatorów, 
niezbędnego sprzętu, a nawet zwierząt. 

TRZEBA 
POWALCZYĆ 

W POWIETRZU
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N ajważniejszych jest osiem 
pierwszych sekund. Wtedy 
liczy się każdy detal, odpo-
wiednie ułożenie ciała. Ruch 
ręki, wyprostowanie nogi 
może wywołać niespodzie-
wane komplikacje. Na tym 
etapie,  przy spadaniu 
z prędkością nawet ponad 
200 km/h, pilot tandemu ma 

najwięcej roboty. Musi utrzymywać jasność 
umysłu, kontrolować zachowanie pasażera 
i wysokość, bo w odpowiednim momencie trze-
ba wypuścić spadochron stabilizujący. Po 
ośmiu sekundach spadania robi się spokojniej. 
„Ta robota wymaga siły, samokontroli i umie-
jętności przewidywania kolejnych ruchów”, 
mówi st. szer. Paweł Ząbek, pilot tandemu 
2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. 
„Chodzi głównie o to, co nasz pasażer może ze-
psuć. Czasami próbuje łapać za jakieś uchwyty, 
kiedy spadochron zaczyna się otwierać. Wtedy 
sytuacja się komplikuje”, dodaje.

OMDLENIE NA WYSOKOŚCIACH
St. szer. Ząbek wykonał ponad sto skoków 

w tandemie już w czasie służby wojskowej, a ko-
lejne 400 w cywilu. „Zdarzały się sytuacje nie-

bezpieczne. Chyba najgorsze są omdlenia. Jeden 
z pasażerów stracił przytomność na wysokości 
800 m. Na 300 m udało mi się go jednak ocu-
cić”, uśmiecha się pilot tandemu. „Gorzej było-
by, gdyby zemdlał na 300 m, bo wtedy nie miał-
bym już żadnej możliwości działania. W takim 
wypadku trzeba już przejść do lądowania awa-
ryjnego, a z tym bywa różnie. Wszystko zależy 
od pogody. Jeśli jest wiatr, to mamy jak wytracać 
prędkość. Gorzej, gdy jest bezwietrznie, spado-
chron pędzi z dużą prędkością, a pasażer zwisa 
nieruchomo. Mam kilka wyjść awaryjnych, ale 
każde z nich jest niebezpieczne”, tłumaczy.

Umiejętność szybkiego reagowania w stresie 
to właśnie jedna z najbardziej pożądanych cech 
pilotów tandemów. „Ważna jest też siła. W trak-
cie spadania pasażerowie często zapominają 
o tym, o czym rozmawialiśmy przed skokiem – 
o swoich obowiązkach, ułożeniu sylwetki. Wte-
dy w powietrzu trzeba z nimi trochę powalczyć. 
Od chwili wyskoczenia z samolotu do momentu 
otworzenia spadochronu stabilizującego z pasa-
żerem nie ma żadnej komunikacji słownej. Jedy-
ne, co możemy zrobić, to poukładać go swoimi 
nogami lub naciągnąć biodrami, skorygować 
ułożenie głowy i rąk. Dopiero gdy otworzymy 
tzw. draga, możemy z pasażerem porozmawiać, 
wytłumaczyć, co musi wykonywać w kolejnych 
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fazach lotu”, zwraca uwagę st. szer. Mateusz Stachura,  
inny pilot tandemu z hrubieszowskiej jednostki. Dla niego 
zdobycie uprawnień było punktem honoru. „Zrobiłem je, 
bo chciałem sobie coś udowodnić. Jestem dosyć szczupły 
i niski, więc zależało mi na tym, by pokazać, że dam radę”. 
St. szer. Stachura przyznaje, że zdarzyło mu się skakać 
z mężczyzną cięższym o niemal 50 kg. „Nie było żadnego 
problemu, by zapanować nad jego sylwetką. To właśnie 
efekt siły”, przymyka oko st. szer. Stachura i dodaje: „Zwy-
kle staramy się jednak dobierać pasażerów do swojej postu-
ry. Do tandemu można zabrać osobę ważącą do 120 kg, 
więc ci ciężsi trafiają do pilotów tandemów nieco mocniej 
zbudowanych ode mnie”.

UKŁADANIE PASAŻERA
Piloci tandemów podkreślają, że muszą być też dobrymi 

psychologami. Rozmowa z pasażerem, jeszcze na lądzie, 
często jest najważniejszym elementem całego skoku. „Tak 
naprawdę to połowa sukcesu”, podkreśla kpt. Kamil Knap, 

także pilot tandemu z Hrubieszowa. „Jeśli już na początku 
zauważamy, że ktoś jest zdenerwowany, to musimy popro-
wadzić tę rozmowę tak, żeby go uspokoić. Tłumaczymy, 
jak będą wyglądały opuszczenie statku powietrznego i sam 
lot. Zapewniamy, że jesteśmy doświadczonymi pilotami 
i w razie niebezpiecznych sytuacji umiemy sobie poradzić. 
Zwykle taka rozmowa wystarczy”. 

Zdarza się jednak, że pasażerowie przed startem są spo-
kojni, a zdenerwowanie pojawia się już na pokładzie samo-
lotu, wysoko nad ziemią. „Zaczynają panikować, zapierają 
się w drzwiach i nie chcą skoczyć. Ze swojego doświadcze-
nia wiem, że przeważnie tak reagują mężczyźni, kobiety 
mają zdecydowanie więcej odwagi”, uśmiecha się st. szer. 
Mateusz Stachura i dodaje, że wtedy znów trzeba wcielić 
się w rolę psychologa. „W takiej sytuacji przechodzimy sa-
molotem na drugi krąg. Pokazujemy, jak wyskakują inni, 
jak to przeżywają, bo przez ułamki sekund to widać. Zwy-
kle po takich zabiegach pasażer decyduje się na skok. Mnie 
się jeszcze nie zdarzyło, żebyśmy pozostali w samolocie”, 

NAJWAŻNIEJSZYCH JEST 
OSIEM PIERWSZYCH SEKUND. 
WTEDY LICZY SIĘ KAŻDY DETAL, ODPO-
WIEDNIE UŁOŻENIE CIAŁA. NAWET RUCH 
RĘKI MOŻE WYWOŁAĆ KOMPLIKACJE
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podkreśla Stachura, który na swoim koncie ma 
już około 600 skoków w tandemie.

PODWÓJNA ROLA
W 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym 

jest zaledwie trzech pilotów tandemów. Ich rola 
w niektórych działaniach jest jednak nie do prze-
cenienia. „Nasi piloci tandemów działają w skła-
dzie sekcji lub grupy rozpoznawczej. Ich zadanie 
rozpoczyna się wtedy, gdy trzeba dostarczyć ja-
kiegokolwiek specjalistę, dyplomatę czy nego-
cjatora, a nawet zwierzęta, np. psy tropiące ła-
dunki wybuchowe, w rejon działań wojska”, pre-
cyzuje mjr Gosiewski. Zadanie nie kończy się 
jednak już po wylądowaniu. „Często musimy 
dostarczyć pasażera do jakiegoś punktu podję-
cia. Wtedy ponosimy za niego odpowiedzial-
ność, bo on może nie być wyszkolony pod 
względem taktycznym”, mówi kpt. Kamil Knap. 

St. szer. Paweł Ząbek dodaje: „Odgrywamy 
podwójną rolę, bo opiekujemy się pasażerem 
i wykonujemy swoje zadania. Ja działam w plu-
tonie zabezpieczania desantowania. Jestem 
w stanie wyskoczyć z drugą osobą, przygotować 
szybko oznakowanie zrzutowiska i całe desanto-
wanie. Mamy w pułku żołnierzy meteorologów 
czy tych od naprowadzania śmigłowców. Nawet 
jeśli nie skaczą samodzielnie, to mogą dotrzeć ze 
mną we wskazane miejsce, żeby wykonać swoje 
zadania, chociażby sprawdzić, jakie są warunki 
do lądowania, oznaczyć lądowisko, przyjąć śmi-
głowiec czy zrzut”, zapewnia jeden z trzech pilo-
tów tandemów z hrubieszowskiej jednostki.

SZKOLENIE NA WYSOKIM C
Piloci tandemów podkreślają, że nie ma 

dwóch takich samych skoków. Każdy pasażer 
inaczej reaguje. Dlatego tak istotne jest doświad-

czenie. Skoczek, który chce zostać pilotem tan-
demu, musi wykonać 500 skoków i dopiero wte-
dy może ubiegać się o uprawnienia. „Dla niego 
właściwe szkolenie rozpoczyna się dopiero  
wtedy, gdy inni już je ukończyli”, wyjaśnia  
mjr Artur Gosiewski, szef służby spadochro-
nowo-desantowej w 2 Hrubieszowskim Pułku 
Rozpoznawczym. „Pilot tandemu musi uzyskać 
najpierw tytuł skoczka spadochronowego, a na-
stępnie rozpoczyna szkolenie z użyciem spado-
chronów desantowych grupy B, czyli szybują-
cych, w systemie kombinowanym bądź samo-
czynnym z wolnym systemem otwarcia. Potem 
zaczynamy szkolić go w systemie tandem”, 
precyzuje mjr Gosiewski.

Głównym problemem jest brak wojskowych 
instruktorów i ośrodka szkoleniowego. Kiedyś 
takie kursy odbywały się w nieistniejącym już 
Wojskowym Ośrodku Szkolenia Spadochrono-
wego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
w Oleśnicy. „To tu w latach 1996–2001 pierw-
szych wojskowych pilotów tandemów wyszkolili 
Belgowie w ramach współpracy obu armii. Jed-
nostkę jednak rozwiązano i od tamtej pory takich 
szkoleń już nie prowadzono. Nie było żadnego 
ośrodka, który miałby możliwości wykształcenia 
takich specjalistów”, mówi mjr Gosiewski. Pilo-
ci tandemów szkolą się więc w swoich macierzy-
stych jednostkach. „Jeśli chodzi o hrubieszowski 
pułk, to jesteśmy na początku drogi szkolenio-
wej. Pewne kroki już zrobiliśmy, ale też dużo 
przed nami, bo zakładamy, że żołnierz ma nie 
tylko potrafić wykonać skok z drugą osobą, 
sprzętem niezbędnym do przetrwania i wykona-
nia zadania. Musi również umieć oddać skok 
z wysokości powyżej 4000 m z aparaturą tleno-
wą. To jest docelowe założenie szkoleń, które tu 
prowadzimy”, zaznacza mjr Gosiewski.

Spadochroniarzy z takimi 

uprawnieniami jest zaledwie 

kilkudziesięciu. Oprócz 2 Pułku 

Rozpoznawczego, gdzie jest ich 

trzech, tacy żołnierze pełnią służ-

bę w 9 Pułku Rozpoznawczym 

(dwóch pilotów tandemów), 6 Bry-

gadzie Powietrznodesantowej 

(dziesięciu pilotów z uprawnienia-

mi), 25 Brygadzie Kawalerii Po-

wietrznej (czterech pilotów tande-

mów). Żołnierze z uprawnieniami 

pilota tandemu są także w siłach 

powietrznych (kilku skoczków) 

oraz w wojskach specjalnych.

PILOCI TANDEMÓW TO NIEZWYKLE WĄSKA 
SPECJALIZACJA W WOJSKU POLSKIM. 

ARMIA /  WOJSKA LĄDOWE
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WJednostce Wojskowej Komandosów jest 
Pan chyba rekordzistą, jeśli chodzi o licz-
bę wykonanych skoków spadochrono-
wych. Licznik dochodzi już do 6 tys.?

Rzeczywiście na moim koncie są już 5923 skoki, ale 
większość z nich wykonałem prywatnie, w aeroklubach. 
Nie ukrywam jednak, że niemal przez całą służbę wojsko-
wą, czyli już blisko 30 lat, jestem związany ze spadochro-
niarstwem.

W Lublińcu mówią o Panu „Miki”, ale ma Pan 
też drugą, ciekawszą ksywkę: „Ojciec Tan-

dem”. Skąd się wzięła?
Dostałem ją w aeroklubie. Wśród moich 

rówieśników byłem pierwszy, który miał 
dziecko i tak się już przyjęło. Z biegiem 
czasu zostałem tandem pilotem, więc wy-
szedł „Ojciec Tandem”.

Z  p o d o f i c e r e m  
z  L u b l i ń c a 

WSZYSTKIE 
WYSKOKI 
MIKIEGO

o specyfice skoków tandemowych, 
desantowaniu w dzień i w nocy, 

również z wykorzystaniem aparatury 
tlenowej, rozmawia Magdalena 

Kowalska-Sendek.

Kursanci, którzy 
pod moim okiem zdoby-

wali pierwsze spadochrono-
we szlify, to dziś doskonali 

skoczkowie, kamerzyści filmujący 
tego rodzaju sport, instruktorzy, 

tandem piloci, teraz szkolący 
i przekazujący zamiłowanie do 

spadochroniarstwa młodym 
adeptom tego sportu.
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Jak zaczęła się przygoda ze spadochronem?
Skakać zacząłem w Aeroklubie Śląskim 

w 1989 roku. Wcześniej uprawiałem różne dys-
cypliny sportu, ale kiedy pierwszy raz wysko-
czyłem ze spadochronem z wysokości 800 m 
i zobaczyłem z góry Katowice, to wiedziałem, 
że to jest to, co chcę robić. Gdy na koncie mia-
łem już około 370 skoków, poszedłem do woj-
ska. Nie wiedziałem wtedy jeszcze o komando-
sach z Lublińca, za to marzyłem o służbie 
w 18 Batalionie Powietrznodesantowym z Biel-
ska-Białej, bo wiedziałem, że tam właśnie żoł-
nierze intensywnie szkolą się pod kątem spado-
chronowym. Mieszkałem jednak w Tychach, 
więc przydział do 6 Brygady był dla mnie prak-
tycznie nieosiągalny. Los się jednak do mnie 
uśmiechnął. Do zasadniczej służby wojskowej 
trafiłem do 1 Batalionu Szturmowego w Lubliń-
cu, później do 62 Kompanii Specjalnej w Bole-
sławcu. To tam dostałem propozycję, by zamiast 
służyć w tzw. linii, przenieść się do wojskowego 
klubu sportowego i… skakać. Wszedłem bez 
problemu w to środowisko, zająłem się skaka-
niem na celność lądowania i akrobacją zespoło-
wą RW-4. Wykonałem wtedy kolejnych 400 sko-
ków, a potem, już po zasadniczej służbie wojsko-
wej,  zostałem w armii jako żołnierz 
nadterminowy. Z kompanii specjalnej wróciłem 
do Lublińca, gdzie służyłem w tzw. spadochro-
niarni. Potem zmieniałem etaty i np. byłem za-
stępcą, a potem dowódcą grupy specjalnej, by 
ostatecznie wrócić do tego, co lubię najbardziej, 
czyli właśnie do pracy ze spadochronami. 
W 2005 roku, kiedy ponownie trafiłem na spa-
dochroniarnię 1 Pułku Specjalnego Komando-
sów [red.: dziś JWK], byłem już bardzo do-
świadczonym skoczkiem, bo cały czas działałem 
w aeroklubach i strefach spadochronowych. Na 
koncie miałem ponad 1700 skoków, byłem certy-
fikowanym układaczem spadochronów głów-
nych i zapasowych oraz pilotem tandemu.

Jako tandem pilot skoczył Pan już ponad 
4500 razy. To imponujące…

Skoki tandemowe, choć tak popularne w aero-
klubach i strefach spadochronowych, mają swoje 
źródła w wojsku. Metodę skoku w tandemie 
opracowano właśnie po to, by drogą powietrzną 
dostarczyć cywila lub jakiegoś żołnierza specja-
listę na pole walki. Skoków w tandemie w armii 
nie organizuje się jednak często, więc większość 

z tych 4500 desantowań w tandemie zrobiłem 
w cywilu. Ale desantowania w armii są o wiele 
bardziej wymagające i skomplikowane.

 
Dlaczego zdecydował się Pan na szkolenie  
jako tandem pilot?

W 2000 roku do Nowego Targu przyjechali 
instruktorzy z Austrii, którzy w Polsce działali 
na licencji Aeroklubu Polskiego. Szukali kan-
dydatów do szkolenia. Byłem już doświadczo-
nym skoczkiem i spełniałem ich wymagania – 
m.in. licencja zawodowa z uprawnieniami in-
struktorskimi, wykonanych tysiąc skoków 
i wysoki wzrost – więc dołączyłem do kursu.  

Swój pierwszy skok  
w roli dowódcy  
tandemu wykonałem  
z wysokości 4000 m  
z pokładu  
śmigłowca Mi-8
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Czy zdobyte w cywilu umiejętności i uprawnienia wy-
korzystywał Pan w armii?

Mimo że byłem pierwszym tandem pilotem w Lublińcu, 
to jednak nie oddawałem takich skoków. W jednostce prze-
chodziłem zwykłe szkolenie spadochronowe, wykonywa-
łem m.in. skoki nocne, bojowe z zasobnikiem i bronią, ale 
w tandemie nie. W pewnym momencie moi przełożeni do-
strzegli, że moje kwalifikacje mogą się przydać także siłom 
zbrojnym. Dowódca jednostki wysłał mnie na kurs egzami-
natora z zakresu systemu spadochronowego Vektor Sigma 
Tandem. I tak zostałem pierwszym w armii instruktorem 
z takimi uprawnieniami. 

Kogo przez te lata wyszkolił „Ojciec Tandem”?
Na szkolenia przyjeżdżali do mnie żołnierze z różnych 

jednostek, m.in. operatorzy GROM-u i żołnierze 3 Skrzy-
dła Lotnictwa Transportowego z Powidza. Nie było tych 
kursów dużo, bo szkolenie tandemowe w armii jest czaso-
chłonne. Dlatego dziś częściej wygląda to inaczej – do-
świadczonego spadochroniarza instruktora kieruje się na 
kurs w cywilu. Po paru dniach treningu w aeroklubie zdo-
bywa on uprawnienia, które są honorowane w wojsku. 
Oprócz żołnierzy szkoliłem też cywilów. Przez 30 lat tro-
chę się tych ludzi uzbierało. Najważniejsze jest dla mnie to, 
że wielu z nich udało mi się zarazić moją pasją: połknęli 
spadochronowego bakcyla. Część kursantów, którzy pod 
moim okiem zdobywali pierwsze spadochronowe szlify, to 
dziś doskonali skoczkowie, kamerzyści filmujący skoki, in-
struktorzy, tandem piloci, teraz szkolący i przekazujący za-
miłowanie do spadochroniarstwa młodym adeptom tego 
sportu. Niejednokrotnie usłyszałem, że jestem dla nich 
wzorem i to dla mnie największe wyróżnienie.

Pamięta Pan swój pierwszy skok w roli dowódcy  
tandemu?

Oczywiście! Wykonałem go z wy-
sokości 4000 m z pokładu śmigłowca 
Mi-8. Było to poprzedzone szkole-
niem teoretycznym i naziemnym. Mój 
pasażer, również instruktor, podczas 
pierwszego lotu dostarczył mi trochę 
emocji. Było to zaplanowane, ale ja 
o tym nie wiedziałem. Do momentu 
otwarcia się czaszy spadochronu pasa-
żer był bardzo spokojny. Ale później 
próbował wyrwać mi linki tzw. ste-
rówki, a także symulował omdlenie, 
a nawet wymioty. Wszystko po to, by 
sprawdzić, jak będę się zachowywał 
w trudnych warunkach i czy opanuję 
sytuację w powietrzu. 

Na szczęście wszystko poszło dobrze, a ja wcale się nie 
zniechęciłem. Ten pierwszy skok w tandemie był dla mnie 
bardzo ważny. Mimo że nie byłem debiutantem, miałem 
wrażenie, że to moje pierwsze desantowanie w życiu. Ale 
złapałem bakcyla. Wykonałem jeszcze dziesięć skoków 
w ramach kursu, zdałem egzamin i otrzymałem uprawnie-
nia do wykonywania skoków w tandemie na czterech róż-
nych systemach spadochronowych. 

Są jakieś różnice pomiędzy skokami tandemowymi wy-
konywanymi w aeroklubach i w wojsku?

Wielkich różnic nie ma. Tak samo trzeba wyskoczyć 
z pokładu samolotu, zapanować w locie nad pasażerem, 
otworzyć spadochron i wylądować. W armii możemy jed-
nak to zadanie mocno utrudnić, by przygotować się do 
możliwych wyzwań w czasie prowadzenia operacji bojo-
wych. Oznacza to, że skoki w tandemie wykonuje się także 
w nocy – w cywilu tylko w dzień – z noktowizją, bronią, 
zasobnikami. Można również wykonywać długie, bo kilku-
nastokilometrowe, przeloty z pasażerem i lądować w tere-
nie przygodnym.

Czy pośród tych 4500 skoków w tandemie są jakieś 
szczególne desantowania?

Są takie dwa skoki i oba wykonałem w wojsku. W 2012 
roku jako pierwsi żołnierze w Wojsku Polskim wykonali-
śmy skok w tandemie z użyciem aparatury tlenowej. Wów-
czas desantowałem się z kolegą z jednostki, również spado-
chroniarzem, z wysokości 7000 m. To było coś! Żeby pro-
wadzić takie desantowania, trzeba spełnić wiele warunków, 
m.in. przejść badania i szkolenie ze skoków na wysokości 
do 10 000 m w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotni-
czej. Żołnierz musi być także przeszkolony na danym typie 
aparatury tlenowej. Takie przepisy nas obowiązują. 

Drugi ciekawy skok wykonałem podczas ćwiczeń poli-
gonowych wojsk specjalnych. Moim 
zadaniem było dostarczenie na poli-
gon JTAC-a, czyli żołnierza, który 
zajmuje się naprowadzaniem lotnic-
twa na cele naziemne. Komandos był 
skoczkiem, ale nie miał uprawnień do 
wykonywania skoków na tzw. wolne 
otwarcie. Dlatego zapadła decyzja, że 
poleci ze mną w tandemie. JTAC miał 
przy sobie dwie radiostacje, zasob-
nik… Ruszyliśmy nocą. Wyposażeni 
w noktowizory, wyskoczyliśmy z wy-
sokości 3 tys. m i trafiliśmy na silny 
strumieniowy wiatr. Ale wszystko 
skończyło się dobrze. Dotarliśmy bez-
piecznie do celu. 

Jest podoficerem z Jednostki 

Wojskowej Komandosów w Lu-

blińcu. Z wojskami specjalnymi 

związany od początku swojej służ-

by, czyli od 1993 roku. Jest specja-

listą od szkolenia spadochronowe-

go. Wykonuje skoki w tandemie, 

jest także jednym z pierwszych żoł-

nierzy w WP, którzy desantowali się 

z użyciem aparatury tlenowej. 

MIKI 

W I Z Y T Ó W K A
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Polana, na której rak zajmuje stanowisko ogniowe, 
znajduje się wysoko w górach, ale dla niego nie 
stanowi to większego problemu. Wyzwaniem nie 
jest także wszechobecne błoto. W jego konstrukcji, 

mimo że o 2 t cięższej od rosomaka, wykorzystywane jest 
to samo podwozie, ma on też podobne właściwości jezd-
ne. Prowadzony przez doświadczonego kierowcę, jest 
w stanie dotrzeć niemal w każde miejsce, niezależnie od 
tego, czy są to pustynne tereny Afganistanu, czy poro-
śnięte lasami wzniesienia w Europie Środkowej.

Obsługa moździerza przez chwilę szuka miejsca o na-
chyleniu umożliwiającym otwarcie ognia i czeka na dal-
sze rozkazy. W tym czasie operatorzy sił specjalnych ob-
serwują przeciwnika za pomocą jednego z dronów. Za-
montowane na nim kamery rozpoznały pozycje, które są 
celem ataku 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Jest 
niemal pewne, że osłania je wroga artyleria, ale ze wzglę-
du na trudne warunki pogodowe nie udało jej się zlokali-
zować. Dlatego dowódca podhalańczyków postanowił 
użyć fortelu.

Obrazy zarejestrowane za pomocą bezzałogowca wraz 
ze współrzędnymi wrogich pozycji zostają przesłane do 
polowego sztabu dowodzenia. Umożliwia to zintegrowa-
ny system zarządzania walką Topaz, który jest sercem 
współczesnego pola walki. W jego strukturę wpięte zosta-
ły wszystkie pododdziały biorące udział w operacji. Do-
wódca w czasie rzeczywistym może nie tylko śledzić po-
łożenie swoich jednostek, lecz także przesyłać rozkazy do 
podwładnych. Jednocześnie wszyscy żołnierze walczący 
w terenie mają wgląd w bieżącą sytuację taktyczną. Prze-
kazane przez operatorów koordynaty nie muszą przecho-
dzić przez wszystkie poziomy dowodzenia, automatycz-
nie dostaje je także załoga moździerza, która jedynie cze-
ka na decyzję przełożonego. „System kierowania ogniem 
Topaz łączy ze sobą wiele innych systemów. Jeśli chodzi 
o pozycjonowanie inercyjne czy GPS, to komputer syn-
chronizuje to wszystko i w ten sposób odciąża artylerzy-
stów. Jednocześnie na ekranie zamontowanym w rakach 
zawarte są wszystkie informacje o rozkazach i współrzęd-
nych”, tłumaczy kpt. Wojciech Skotak z 1 Batalionu 
Strzelców Podhalańskich. 

Dowódca zatwierdza ostrzelanie wrogich pozycji. 
Komputer zamontowany w raku automatycznie przelicza 
otrzymane koordynaty i ustawia kąt pochylenia moździe-
rza. Nad całością czuwa rachmistrz, ale jego rola polega 
jedynie na monitorowaniu systemu. Żeby fortel się udał, 
sztab zdecydował o zastosowaniu ognia sekwencyjnego. 
Zostanie wystrzelona salwa trzech granatów, których tra-
jektorię obliczono w taki sposób, by spadły na cel w tym 
samym momencie. Przeciwnik ma pomyśleć, że został za-
atakowany przez większe ugrupowanie artyleryjskie 

PODSTĘPNE RA
KI

Na nowoczesnym polu 
walki najważniejszy jest 
czas. Raki zaś nie tylko 

znacząco skracają 
dotychczasowe procedury 

działania, lecz także 
otwierają przed 

podhalańczykami całkiem 
nowe możliwości 

taktyczne. 

M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

PROWADZONY 
PRZEZ DOŚWIADCZO-

NEGO KIEROWCĘ RAK JEST 
W STANIE DOTRZEĆ NIEMAL  

W KAŻDE MIEJSCE, NIEZALEŻ-
NIE OD TEGO, CZY SĄ TO PU-

STYNNE TERENY AFGANISTANU, 
CZY POROŚNIĘTE LASAMI 
WZNIESIENIA W EUROPIE 

ŚRODKOWEJ.
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i kontratakować. W ten sposób odsłoni swoje pozycje. 
Dowódca pojazdu, a następnie celowniczy za pomocą 
jednego przycisku zatwierdzają otrzymany rozkaz. 
Z moździerza jeden po drugim wylatują kolejne pociski. 
Od tego momentu załoga ma kilkanaście sekund, by opu-
ścić zajmowane stanowisko. Po tym czasie rozpęta się 
tam prawdziwe piekło. 

ZMIECIONY Z POWIERZCHNI
Trzy granaty kalibru 120 mm spadają na wrogie pozy-

cje. Powodują dotkliwe straty, ale przeciwnik był przygo-
towany na taką ewentualność. Jego systemy błyskawicz-
nie określają miejsce, z którego nastąpił atak, a artyleria 
ulokowana na tyłach odpowiada ogniem rakietowym. 
Wróg jeszcze nie wie, że wpadł w pułapkę.

Rak po oddaniu strzału potrzebuje nie więcej niż 15 s 
na opuszczenie stanowiska. Teraz znajduje się już kilkaset 
metrów niżej i kieruje w stronę kompanii wsparcia. 
W tym czasie radary wpięte w system Topaz zlokalizowa-
ły miejsce, z którego przeciwnik odpowiedział ogniem. 
Oddalone jest ono o mniej więcej 10 km od modułu ra-
ków, jednak nie stanowi to dla nich problemu. Tym razem 
podhalańczycy używają całej swojej siły. Z pozostałych 
siedmiu moździerzy wchodzących w skład modułu nie-
mal natychmiast wylatuje 21 pocisków odłamkowo-bu-
rzących. Każdy z nich ma promień rażenia sięgający 
200 m. „Amunicja jest bardzo celna, podczas strzelań 
ćwiczebnych na 3 km osiągnęliśmy skupienie od 3 do 
10 m. Trzeba pamiętać, że przy użyciu tego pocisku stre-
fa śmierci wynosi 100 m”, wyjaśnia por. Konrad Witalec, 
zastępca dowódcy kompanii wsparcia w 1 Batalionie 
Strzelców Podhalańskich. Pozycje artyleryjskie przeciw-
nika w jednej chwili zostają dosłownie zmiecione z po-
wierzchni ziemi. 

Przed kompaniami zmotoryzowanymi 1 Batalionu 
Strzelców Podhalańskich otwiera się droga do natarcia. 
Wrogie umocnienia zostały pozbawione osłony, dzięki 
czemu żołnierze z łatwością pokonują przedpole i docie-
rają do zajmowanego przez wrogie siły miasteczka. Prze-
ciwnik może mieć asa w rękawie, dlatego moduł raków 
czeka na rozkaz do kolejnej salwy.

W tym samym czasie system samoobrony Obra 3, za-
montowany w jednym z raków, wykrywa, że pojazd jest 
napromieniowany laserem. Być może to sygnał wysyłany 
przez dalmierz używany przez wrogie rozpoznanie. Za-
grożenie może być jednak znacznie poważniejsze. Kom-
puter nastawiony jest na automatyczną reakcję, dlatego 
błyskawicznie stawia zasłonę dymną na odpowiednim 
kierunku. Równocześnie dowódca dostaje informację, że 
jego pojazd był napromieniowywany z północnego 
wschodu. Zmienia trasę i udaje się w kierunku pobliskie-

go zagajnika. Dowódca moździerza kpr. Robert Koniuszy 
podkreśla, że mimo tych zaawansowanych funkcji, żoł-
nierz jest zawsze potrzebny na polu walki. „Cała załoga 
obsługująca raka zatwierdza otrzymane rozkazy, analizu-
je komunikaty i nadzoruje komputer. To praca bardziej in-
formatyczna, ale bez wyszkolonego żołnierza system nie 
jest w stanie działać”.

Kilka kilometrów dalej w bitewnym chaosie sytuacja 
się komplikuje. Co prawda podhalańczycy stopniowo zaj-
mują miasteczko, ale niewielki oddział przeciwnika, 
wspierany przez dwa bojowe wozy piechoty, przedarł się 
przez linię i oflankował kompanię wsparcia. W chwili, 
gdy pojazdy zostały wykryte, znajdowały się już w zasię-
gu wzroku polskich żołnierzy. W takiej sytuacji dotych-
czas używane moździerze pozostawałyby zupełnie bez-
bronne, ze względu na rozmiar oraz czynności, które na-
leżałoby wykonać, żeby opuścić stanowiska. Żeby 
ratować życie, trzeba było porzucić sprzęt.

Inaczej jest w przypadku nowoczesnych raków. Ich 
pancerz zapewnia wystarczającą ochronę przed ostrzałem 
z broni małokalibrowej. Nie można jednak tracić czasu. 
Transportery są wyposażone w armatki, które mogą pene-
trować nawet grube pancerze, dlatego trzeba je zniszczyć, 
nim osiągną odpowiedni dystans. Moździerze przechodzą 
w tryb strzelania ogniem bezpośrednim, a amunicyjni 
zmieniają pociski na te z ładunkiem kumulacyjnym. Od 
tego momentu raki swoim działaniem przypominają kla-
syczne czołgi. 

„Amunicja kalibru 120 milimetrów nie ma parametrów 
technicznych pocisku typowo armatniego. Nie leci tak 
szybko, ale bez problemu zniszczy klasyczny transporter. 

ARMIA / WOJSKA LĄDOWE
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Jeśli trafi w czołg, nie przebije pancerza, ale 
uszkodzi jego system optoelektroniczny”, tłu-
maczy amunicyjny, st. szer. Paweł Wołk.

Rzeczywiście, pierwszy BWP zostaje znisz-
czony w parę sekund. Widząc, jak towarzyszą-
cy im pojazd zamienia się w dymiący wrak, za-
łoga drugiego transportera wysypuje się z jego 
wnętrza. Strzelcy w rakach przechodzą na zmo-
dyfikowane karabiny UKM 2000 P, które zosta-
ły wyposażone w celowniki wyborowe CKW 
Bazalt. W namierzaniu wrogich żołnierzy po-
maga im także termowizja. Pojedynczymi se-
riami eliminują kolejne cele. Po kilkudziesięciu 
sekundach niebezpieczna sytuacja zostaje opa-
nowana. Jeszcze kilka lat temu podobne zda-
rzenie zakończyłoby się dla podhalańczyków 
tragicznie. Dzisiaj w kompanijnym module 
moździerzowym nie odnotowano żadnych strat. 

PRZESKOK DO XXI WIEKU
To opis hipotetycznej sytuacji, która może 

wystąpić na polu walki. Mimo że w rzeczywi-
stości jest ono znacznie bardziej skomplikowa-
ne, możliwości raków nie tylko stanowią uła-
twienie, lecz także dają zupełnie nowe możli-
wości taktyczne. Jak mówi por. Konrad 
Witalec: „W kilka tygodni przeskoczyliśmy 
z czasów II wojny światowej do XXI wieku. Do 
tej pory wszystko było analogowe, a norma na 
osiągnięcie gotowości bojowej wynosiła osiem 
minut. Teraz, na wczesnym etapie szkolenia, 

skróciliśmy ten czas do dwóch minut, a docelo-
wo mamy zejść do 30 s”. 

Mimo zaawansowanej technologii konstruk-
torzy przewidzieli także sytuację, w której zało-
ga pojazdu będzie musiała wykonywać wszyst-
kie czynności manualnie. W obliczu usterki 
bądź zaawansowanej broni radioelektronicznej 
każde zadanie, począwszy od określenia koor-
dynatów po oddanie salwy, można wykonać 
ręcznie. Działa to także w drugą stronę. Pojazdy 
emitują spore pole elektromagnetyczne, dlatego 
w przypadku stwierdzonej aktywności wrogie-
go pododdziału walki elektronicznej poszcze-
gólne pojazdy mogą komunikować się ze sobą 
za pomocą kabla. Ogranicza to mobilność, ale 
jednocześnie eliminuje możliwość ich namie-
rzenia oraz zakłócenia przesyłanych informacji.

Już teraz wiadomo, że w przyszłości moduł 
raka będzie rozwijany. Trwają prace nad woza-
mi rozpoznania, które zostaną wyposażone 
w radary obserwacji naziemnej. Na zatwierdze-
nie czeka także nowa, bardziej wydajna amuni-
cja. Jednocześnie trwa certyfikacja załóg moź-
dzierzy w 1 Batalionie Strzelców Podhalań-
skich, a według planu 5 Batalion zostanie 
wyposażony w nowy sprzęt do końca tego roku. 
Biorąc pod uwagę to, że już za dwa lata podha-
lańczycy będą pełnić dyżur w ramach Sił Odpo-
wiedzi NATO (więcej na str. 68–71), zmiany te 
mają realną wartość nie tylko dla samej bryga-
dy, lecz także dla całego sojuszu.

Por. Konrad  
Witalec: „W kilka 
tygodni przeskoczy-
liśmy z czasów  
II wojny światowej 
do XXI wieku. Do 
tej pory wszystko 
było analogowe, 
a norma na osią-
gnięcie gotowości 
bojowej wynosiła 
osiem minut. Teraz, 
na wczesnym eta-
pie szkolenia, skró-
ciliśmy ten czas do 
dwóch minut, a do-
celowo mamy zejść 
do 30 s”. 
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RAK PO  
ODDANIU 
STRZAŁU  
POTRZEBUJE 
NIE WIĘCEJ 
NIŻ 15 S NA 
OPUSZCZE-
NIE STANO-
WISKA
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o najlepszym teście przed służbą w Siłach Odpowiedzi 
NATO, do której przygotowuje się ORP „Gen. K. Pułaski”, 

rozmawia Łukasz Zalesiński.

Z  M i r o s ł a w e m  J u r k o w l a ń c e m

RAKIETOWY 
CHRZEST

Na burcie fregaty ORP „Gen. 
K. Pułaski” już wkrótce zostaną 
namalowane dwie małe rakietki…

Tak podpowiadałaby tradycja.

Przypomnijmy: 29 sierpnia załoga okrętu 
przeprowadziła na Atlantyku strzelanie ra-
kietowe. Pierwsze, odkąd fregaty typu  
Oliver Hazard Perry służą pod biało- 
-czerwoną banderą...

Śmiało można powiedzieć, że tego dnia 
marynarze wreszcie osiągnęli najwyższy sto-
pień wtajemniczenia. Wykonali najważniej-
sze zadanie, do jakiego fregata została prze-
znaczona.

Dlaczego jednak przyszło na to czekać aż 
tak długo?

W przeszłości okręty naszej marynarki wy-
konywały tego typu zadania na polskich poli-
gonach. Strzelania rakietowe były prowadzone 
zarówno przez załogi kutrów rakietowych pro-
jektu 205, 1241, jak i niszczyciel ORP „War-
szawa”. Sytuacja zmieniła się, kiedy pozyska-
liśmy fregaty Oliver Hazard Perry. Zasięg ra-
kiet, które mają one w swoim wyposażeniu, 
jest dwukrotnie większy niż pocisków ze star-
szych jednostek. Nasze poligony okazały się 
po prostu zbyt małe, by takie strzelania bez-
piecznie przeprowadzić. Do tego w ostatnich 

latach fregaty były sukcesywnie usprawniane 
i modyfikowane. Uzbrojenie rakietowe to śro-
dek bojowy o dużej sile. Najmniejszy błąd 
człowieka lub usterka techniczna mogą dopro-
wadzić do wypadku. A przecież w czasie po-
koju bezpieczeństwo marynarzy jest sprawą 
bezwzględnie kluczową. Dopiero więc, kiedy 
uzyskaliśmy stuprocentową pewność, że taką 
próbę możemy bezpiecznie przeprowadzić, 
zdecydowaliśmy się to zrobić.

Jak przebiegło samo strzelanie?
Odbyło się ono na poligonie MOD 

Hebrides w pobliżu Wielkiej Bryta-
nii. Załoga wystrzeliła dwie ra-
kiety SM-1 przeciwko imita-
torom celów powietrznych 
– ICP. Wykonując to 
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zadanie, okręt był w ruchu. Rezultat okazał się zgodny 
z naszymi założeniami. Niestety o szczegółach mówić 
nie mogę, ponieważ umowa, którą zawarliśmy z Brytyj-
czykami, została objęta klauzulą niejawności. Chciał-
bym jednak raz jeszcze podkreślić, że samo strzelanie 
nie byłoby możliwe bez wieloletniej pracy stoczniow-

ców, serwisantów, a przede wszystkim samej załogi. 
W sumie setek ludzi...

Kiedy zatem narodził się pomysł, by takie zadanie 
zrealizować?

Dla nas punktem odniesienia stały się prace nad do-
prowadzeniem do pełnej sprawności okrętowych senso-
rów i systemów kierowania ogniem. Kiedy te działania 
dobiegały końca, w Inspektoracie Marynarki Wojennej 

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
padła propozycja: „poddajmy okręt poważnemu 

testowi”. Marynarze z naszych fregat ćwiczenia 
związane ze strzelaniem rakietowym przepro-
wadzają regularnie, jednak dotychczas poprze-
stawali na uruchomieniu i przejściu określonych 
procedur. Tymczasem nawet wielokrotne symu-

lacje nie zastąpią realnego zadania. Kiedy ogła-
szany jest alarm bojowy i wszyscy członkowie za-

łogi, bez wyjątku, zajmują swoje stanowiska, 
a potem po naciśnięciu guzika odpalającego 
rakietę poczują drżenie pokładu, zobaczą 

ogień i usłyszą huk, wówczas zadanie zyskuje 
zupełnie nowy wymiar. Doświadczenia wówczas ze-

brane są absolutnie bezcenne. 
W Inspektoracie MW zawiązał się zatem zespół, któ-

ry miał wybrać odpowiedni poligon, opracować proce-
dury i plan rejsu. Od początku zakładaliśmy bowiem, że 
okręt nie poprzestanie na samym strzelaniu. Jednocze-
śnie trwały jeszcze techniczne przygotowania jednostki, 
a załoga przez cały czas się szkoliła. Mniej więcej półto-
ra roku później dowódca „Pułaskiego” zameldował: „je-
steśmy gotowi”. Dostaliśmy od przełożonych zielone 
światło i rozpoczęliśmy negocjacje z Brytyjczykami. 

Zdecydowaliśmy się na poligon w okolicach Hebry-
dów, ponieważ okręty NATO ćwiczą tam regularnie. 
W przeszłości były tam prowadzone strzelania z uży-
ciem np. SM-2, czyli rakiet podobnych do naszych, tyle 
że nowszej generacji. Poza tym z poligonu było stosun-
kowo blisko do miejsca, gdzie „Pułaski” miał wykony-
wać kolejne zadania. Członkowie zespołu pojechali tam, 

dokładnie obejrzeli poligon, przeanalizowali 
też informacje o warunkach hydrome- 

teorologicznych, jakie przez ostat-
nie lata panowały w tamtym 

rejonie w czasie, gdy miało 
się odbyć nasze strzela-

nie. To ważne, tym bar-
dziej że Atlantyk ma 
zupełnie inną specyfi-
kę niż Bałtyk. Atlan-
tycka fala jest bardzo 
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długa i może się dać okrętom we znaki nawet 
przy niewielkich wiatrach. Rozmowy obejmo-
wały także cenę za udostępnienie poligonu 
i pomoc w realizacji zadania. Słowem: aby 
przedsięwzięcie doprowadzić do szczęśliwego 
końca, trzeba było dograć masę szczegółów.

Pan odegrał w tym przedsięwzięciu jedną 
z ważniejszych ról.

W czasie, kiedy zrodził się pomysł strzela-
nia, służyłem w Inspektoracie MW na stano-
wisku szefa zarządu uzbrojenia. Stanąłem też 
na czele zespołu, który przygotowywał przed-
sięwzięcie. Wyznaję jednak zasadę, że w ma-
rynarce wojennej nie ma solistów. Tu liczy się 
tylko załoga, bo jeden człowiek nie jest w sta-
nie nic zdziałać. Ani w sztabie, ani tym bar-
dziej na morzu. Mam ogromną satysfakcję, że 
miałem okazję być zarówno na początku tego 
przedsięwzięcia, jak i podczas jego finału, i to 
jako dowódca flotylli.

A będzie ciąg dalszy? Czy planujecie kolej-
ne strzelania rakietowe z pokładów fregat?

Na pewno bardzo byśmy chcieli, ale nie 
mogę składać konkretnych deklaracji. Po-
wtórzę raz jeszcze: każde takie strzelanie to 
ogromne przedsięwzięcie nie tylko logi-
styczne, lecz także finansowe. Mogę obiecać, 
że załoga, zarówno jednego, jak i drugiego 
okrętu, będzie się szkolić tak, by takie strze-
lanie przeprowadzić. 

Tymczasem wyjście „Pułaskiego” na północ 
Europy to nie tylko strzelanie rakietowe.

Prosto z poligonu w pobliżu Hebrydów 
okręt skierował się do Plymouth, gdzie znaj-
duje się FOST, czyli Flag Officer Sea Tra-
ining, prestiżowy ośrodek szkoleniowy Royal 
Navy. Placówka istnieje od 60 lat, ale mo-
mentem zwrotnym okazał się dla niej konflikt 
fa lklandzki .  Wówczas to  niszczyciel 
HMS „Sheffield” został trafiony przez rakietę 
wystrzeloną z argentyńskiego samolotu. Spo-
wodowała ona przebicie kadłuba, pożary, 
przede wszystkim zaś śmierć 20 marynarzy. 
W konsekwencji okręt poszedł na dno. Bry-
tyjczycy przeanalizowali katastrofę i doszli 
do wniosku, że należy położyć dużo większy 
nacisk na procedury związane z tzw. obroną 
przeciwawaryjną. Wkrótce w Plymouth ru-

szył cykl związanych z tym szkoleń. Dziś 
z ośrodka korzysta nie tylko Royal Navy, 
szkolą się tam też załogi sojuszniczych okrę-
tów. Instruktorzy wymyślają dla nich zadania 
mające sprawdzić, czy dobrze radzą sobie 
w sytuacjach kryzysowych, ale też czy prawi-
dłowo realizują zadania, do których jednostka 
została przeznaczona. W przypadku fregaty 
to np. poszukiwanie i zwalczanie okrętów 
podwodnych. Cykl szkoleniowy jest długi 
i wyczerpujący, ale jeśli załoga go przejdzie, 
będzie to oznaczało gotowość do naprawdę 
poważnych wyzwań.

Prosto z FOST „Pułaski” trafił do Norwegii, 
gdzie bierze udział w największych od zakoń-
czenia zimnej wojny manewrach NATO pod 
kryptonimem „Trident Juncture ’18”. Zgodnie 
z informacjami przekazanymi przez organiza-
torów, na morzu, lądzie i w powietrzu wspól-

ARMIA / MARYNARKA WOJENNA

Przedwojenny 
dowódca marynarki 
wojennej wiceadm. 
Jerzy Świrski  
powiedział, że  
marynarka wojenna 
to ciągłość, cierpli-
wość i tradycja. Musi-
my zatem uzbroić się 
w cierpliwość 
i robić swoje
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Kmdr MIROSŁAW JURKOWLANIEC jest dowódcą  

3 Flotylli Okrętów w Gdyni.

nie ćwiczą 44 tys. żołnierzy z 31 państw, 4 tys. pojaz-
dów, 70 okrętów i 130 statków powietrznych. 

Dla załogi naszej fregaty zarówno certyfikacja w Ply-
mouth, jak też udział w „Trident Juncture” to generalny 
sprawdzian przed planowaną na przyszły rok służbą 
w Siłach Odpowiedzi NATO.

Czego się pan spodziewa po tej misji?
„Pułaski” wejdzie w skład jednego z natowskich ze-

społów niszczycieli i fregat. Ich zadaniem jest pilnowa-
nie bezpieczeństwa na szlakach żeglugowych w przypi-
sanej im części Europy. Dla nas to nie nowość, bo okręt 
już dwukrotnie służył w SNMG1. W ramach zespołu brał 
nawet udział w „Active Endeavour”, antyterrorystycznej 
operacji na Morzu Śródziemnym. Do SON-u wraca jed-
nak po dłuższej przerwie. To ogromna wartość dla nas. 
Po pierwsze, pokazujemy, że jesteśmy zintegrowani 
z paktem północnoatlantyckim, po drugie, z takich mi-
sji załogi wracają z ogromnym doświadczeniem. Oswa-
jają się z natowskimi procedurami dowodzenia i łączno-
ści. Tę wiedzę mogą potem przekazać innym, choćby 
podczas ćwiczeń okrętowej grupy zadaniowej. Dążymy 
do tego, by jak najwięcej naszych jednostek brało 
udział w natowskich ćwiczeniach, ale wszystkich mary-
narzy wysłać tam nie sposób. A przecież każdy z nich 
powinien być gotowy do tego, by z marszu współdzia-
łać z sojusznikami. I dlatego właśnie to, co mogą prze-
kazać koledzy wracający z misji, ma wartość trudną do 
przecenienia...

ORP „Gen. K. Pułaski” z wyprawy na północ powi-
nien powrócić 16 listopada. Ale przecież 3 Flotylla 
żyje nie tylko tym.

Ważnym przedsięwzięciem, zarówno pod względem 
logistycznym, jak i emocjonalnym, była wyprawa dru-
giej fregaty, ORP „Gen. T. Kościuszko”, do Francji po 
prochy adm. Józefa Unruga. Przedwojenny dowódca flo-
ty wrócił do kraju 45 lat po śmierci i został z honorami 
pochowany w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Mary-
narki Wojennej w Gdyni. Podobną rangę będą miały ob-
chody 100-lecia marynarki, których kulminacja przy-
padnie na 28 listopada. 3 Flotylla Okrętów jak co roku 
zaznaczy swoją obecność na międzynarodowych  
ćwiczeniach „Northern Coasts”. Tym razem wyślemy na 
nie zbiornikowiec ORP „Bałtyk”. W początkach paź-
dziernika przeprowadziliśmy flotyllowe manewry 
„Ostrobok ’18”, podczas których część zadań realizowa-
liśmy wspólnie z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża i Brygadą 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. Nie możemy też zapo-
mnieć o największych ćwiczeniach polskiej armii „Ana-
konda”, do których wydzielono w tym roku m.in. frega-

tę ORP „Kościuszko”, okręt podwodny oraz jeden 
z okrętów rakietowych projektu 660, a także elementy 
z jednostek brzegowych.

Jednocześnie wiele okrętów wymaga remontu i mo-
dernizacji.

Większość tych prac to remonty planowe, związane 
z eksploatacją jednostek. Prac doraźnych jest na szczę-
ście zdecydowanie mniej. Ostatnio zakończyliśmy z suk-
cesem remont żaglowca szkolnego ORP „Iskra”, który 
wrócił już do służby. Niedawno ponownie został zwodo-
wany ratowniczy ORP „Piast”, który przechodził napra-
wę główną połączoną z modyfikacją. 

A ORP „Orzeł”?
Nasz największy okręt podwodny rozpoczął już próby 

morskie połączone ze szkoleniem załogi. Następnym 
etapem będą zadania programowe O1 i O2, czyli test 
z gotowości do opuszczenia portu i prowadzenia samo-
dzielnego działania na morzu. Jeśli przebiegnie pomyśl-
nie, okręt będzie realizował normalne zadania szkolenio-
we – na razie w pobliżu macierzystej bazy, na Zatoce 
Gdańskiej, ale w miarę postępów będziemy podejmować 
kolejne decyzje.

Ale jednocześnie na nowe okręty czekacie już chyba 
z utęsknieniem?

Nie ma co ukrywać, że wszyscy w marynarce żyją 
przeświadczeniem, że w końcu to nastąpi. Na razie 
stocznie budują dla nas mniejsze jednostki: niedawno do 
linii wszedł niszczyciel min ORP „Kormoran”, odbyło 
się cięcie blach na drugi okręt tego typu – ORP „Alba-
tros”. W październiku został też zwodowany pierwszy 
z serii sześciu nowych holowników. Ktoś mógłby powie-
dzieć, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb. I ja się 
z tym zgadzam, ale z drugiej strony cieszę się, że mały-
mi kroczkami idziemy naprzód, a stocznie, budując 
mniejsze okręty, będą zdobywały doświadczenie nie-
zbędne do tworzenia tych większych.

Tymczasem musimy robić wszystko, by utrzymać 
sprawność jednostek, które mamy, i zachować ciągłość 
szkolenia. Ostatnie strzelanie „Pułaskiego” pokazuje, że 
można to zrobić. I wielka w tym zasługa samych załóg – 
ich poświęcenia i zaradności. Przedwojenny dowódca 
marynarki wojennej wiceadm. Jerzy Świrski powiedział, 
że marynarka wojenna to ciągłość, cierpliwość i trady-
cja. Wydaje mi się zatem, że musimy uzbroić się w cier-
pliwość i robić swoje.
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SIERŻ. MARCIN KOZŁOWSKI

O
P

R
A

C
.

 
M

A
G

D
A

L
E

N
A

 
K

O
W

A
L

S
K

A
-

S
E

N
D

E
K

F
O

T
.

 
A

R
C

H
.

 
M

.
 

K
O

Z
Ł

O
W

S
K

I
E

G
O

Data i miejsce urodzenia:  

3 sierpnia 1983 roku,  

Warszawa.

Zajmowane  

stanowisko: dowódca 

obsługi i nieetatowy 

instruktor BSP Orbi-

ter 2B w 12 Bazie 

Bezzałogowych  

Statków Powietrznych 

w Mirosławcu.

W wojsku 

służy od: 

30 września 

2003 roku.

Edukacja 

wojskowa: Szkoła 

Podoficerska 

Wojsk Lądowych 

w Zegrzu, 

2005 rok.

służyłem na XVI zmianie PKW Kosowo i III zmianie 

PKW Afganistan. 

skończyłbym z tzw. nie da się. Chciałbym, żeby ludzie, zamiast 

narzekać, zaczęli działać.

karabinek Beryl.

to fakt, że w Mirosławcu stworzyliśmy niesamowity zespół ludzi, 

którzy z pasją podchodzą do swojej roboty, oraz to, że każdego 

dnia możemy razem dla dobra Wojska Polskiego uczyć innych 

specyfiki wykorzystania niewątpliwie perspektywicznej broni, ja-

ką są bezzałogowce. Mam jednak nadzieję, że moje największe 

osiągnięcie jest jeszcze przede mną. 

lubię, gdy coś się dzieje, nie znoszę stagnacji i nudy.

H O B B Y :

M I S J E  I  Ć W I C Z E N I A :

G D Y B Y M  M Ó G Ł  Z M I E N I Ć  C O Ś  W  W O J S K U :

N A J L E P S Z A  B R O Ń :

M O J E  N A J W I Ę K S Z E  O S I Ą G N I Ę C I E :

Z O S T A Ł E M  Ż O Ł N I E R Z E M ,  B O :

MOJE PRAWDZIWE HOBBY  
TO STRZELECTWO DYNAMICZNE, 
KOLEKCJONOWANIE BRONI  
I MODELARSTWO RC. 

gry sport majsterkowanie
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S iedem samolotów M-346 przyleciało na początku 
września do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach. Trafili tam także technicy, specjaliści 
obsługi naziemnej z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, 

ale przede wszystkim piloci instruktorzy, którzy wyszkolili 
się w lotach na M-346 we Włoszech. Przebazowanie ma-
szyn i ludzi przeprowadzono z dwóch powodów: logistycz-
nego – loty z Dęblina były niemożliwe ze względu na pro-
wadzony wówczas remont drogi startowej, i szkoleniowego 
– współpraca pilotów F-16 i M-346 ma zaowocować stwo-
rzeniem wytycznych do edukacji przyszłych podchorążych. 

„Wspólne treningi pilotów samolotów szkolnych i bojo-
wych są niezbędne, by właściwie przygotować plan szko-

Piloci F-16 i M-346 przez dwa miesiące latali razem. Wspólne 
szkolenie pozwoli opracować lepsze metody przygotowania 
podchorążych, którzy w przyszłości usiądą za sterami efów.

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

MŁODSZY 
BRAT EFA

lenia. Chodzi tu o studentów Lotniczej Akademii Wojsko-
wej, którzy docelowo mają służyć w eskadrach bojowych 
wyposażonych w F-16”, mówi płk pil. Konrad Madej, 
szef szkolenia 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dębli-
nie. Oficer podkreśla, że współpraca pilotów F-16 
i M-346 była planowana od momentu podjęcia decyzji 
o zakupie włoskich samolotów. „Od początku chcieliśmy, 
by piloci efów brali udział w programie M-346, bo to je-
dyny sposób na to, aby utrzymać odpowiedni poziom 
przygotowania lotniczego i stworzyć rozwiązania syste-
mowe. Szkolenie, które zaczyna się w Akademickim 
Ośrodku Szkolenia Lotniczego LAW w Dęblinie, konty-
nuowane jest przez 42 i 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego 



nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

51

SAMOLOT 
SZKOLNY NIE MA 

DOPALANIA, WIĘC NIE MO-
ŻEMY MÓWIĆ O PRĘDKO-

ŚCIACH NADDŹWIĘKOWYCH, ALE 
AKCELERACJA, NARASTANIE 

PRZECIĄŻEŃ, PRĘDKOŚCI KĄTO-
WE – TO WSZYSTKO JEST ZA-

CHOWANE NIEMAL JEDEN 
DO JEDNEGO. 

WDęblinie stacjonuje osiem M-346 

kupionych od włoskiego koncer-

nu Leonardo (do 2020 roku do Dęblina 

trafią kolejne cztery maszyny tego typu). 

Samoloty są jednym z elementów kupio-

nego przez polskie siły zbrojne zintegro-

wanego systemu szkolenia zaawanso-

wanego (integrated training system – 

ITS). W jego skład wchodzą także 

symulatory, komputerowy system wspo-

magania szkolenia oraz wyposażenie 

naziemnej obsługi samolotów, w tym 

części zamienne, materiały eksploata-

cyjne, wsparcie techniczne.

OGNIWA 
SYSTEMU

Wyszkoleni na M-346 

docelowo będą sie-

dzieć za sterami wielozada-

niowych myśliwców F-16. 

Obie maszyny mają zbliżoną 

awionikę i zamontowany 

spadochron hamujący. Na 

M-346 będzie można ćwi-

czyć elementy, których tre-

nowanie było dotąd możliwe 

tylko w efach. Mowa na przy-

kład o szkoleniu w warun-

kach długotrwałych i du-

żych przeciążeń oraz 

szybko zmieniającej się 

sytuacji taktycznej,  

a także wykorzystaniu ra-

daru i zasobnika celownicze-

go w połączeniu z nowocze-

sną amunicją precyzyjną  

powietrze–powietrze, powie-

trze–ziemia.

i bazy taktyczne wyposażone w F-16”, podkreśla. „Budu-
jemy program, który ma określić zadania priorytetowe dla 
lotnictwa szkolnego – później skrócą one szkolenie na sa-
molocie docelowym. Dzięki temu będziemy oszczędzać 
czas, pieniądze i podnosić poziom bezpieczeństwa wyko-
nywanych lotów”, dodaje kpt. pil. Mariusz Fischer, in-
struktor M-346 z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego. 

WSPÓLNY LOT
Przez pierwsze dwa tygodnie piloci M-346 latali 

w Krzesinach samodzielnie. „Mieli zaznajomić się z pro-
cedurami obowiązującymi na naszym lotnisku w dzień 
i w nocy. Są one specyficzne, ponieważ jako jedyni woj-
skowi działamy w przestrzeni powietrznej nadzorowanej 
przez cywilnych kontrolerów zbliżania z portu Poznań-
-Ławica”, tłumaczy „Rattler”, szef sekcji szkolenia lotni-
czego 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

W drugim etapie szkolenia piloci wykonywali zadania 
w powietrzu w mieszanych załogach. Oznacza to, że do 
drugiej kabiny M-346 siadał pilot efa, i odwrotnie – do pi-
lota wielozadaniowego myśliwca dołączał ten z mastera. 
„Wykonałem dwa loty masterem. Byłem co prawda 
w drugiej kabinie, ale dostałem stery do ręki. Muszę 

przyznać, że pilot F-16 bardzo łatwo i szybko aklimatyzu-
je się w tej kabinie. Już po kilkunastu minutach lotu de-
monstracyjnego można próbować pilotażu”, dodaje „Rat-
tler”. Oficer wyjaśnia, że wzajemne sprawdzenie samolo-
tów było niezbędne, bo piloci z Krzesin chcieli zobaczyć, 
czy rzeczywiście – zgodnie z zapowiedziami – włoski sa-
molot jest maksymalnie zbliżony do F-16. 

Poza tym piloci z Dęblina uczestniczyli w briefingach 
przed lotami F-16 i w omówieniu wykonanego zadania. 
„Nawet na przykładzie takiego elementu mogliśmy się 
czegoś nauczyć. Podpatrywaliśmy, jak przygotowują się 
do lotu żołnierze z Krzesin. Dzięki temu wiemy, co zmie-
nić w swoich briefingach i debriefingach, by były one 
maksymalnie zbliżone do tych prowadzonych dla F-16”, 
podkreśla płk Madej. „Mówimy tu o spotkaniach na po-
ziomie instruktorskim, czyli takich, jakie organizuje się 
podczas szkolenia podstawowego. Tu nie chodzi o to, że 
mamy się popisywać wiedzą i umiejętnościami, lecz o to, 
by ujednolicić i ustandaryzować pewne procedury. Podo-
ba mi się postawa pilotów z Dęblina: nie chcą działać 
wbrew naszym zwyczajom, lecz adaptować rozwiązania, 
które później młodym pilotom pozwolą płynnie przesiąść 
się do F-16”, wyjaśnia „Rattler”. 
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By lepiej zrozumieć szczególny cha-
rakter działania w F-16, piloci maste-
rów wzięli także udział w serii zajęć 
teoretycznych. Poprowadził je emery-
towany instruktor z USA, który wcze-
śniej szkolił Polaków, m.in. z metody-
ki, uczył pracy instruktorów, omawiał 
też specyfikę walki w różnych konfigu-
racjach oraz użycie bojowe samolotów 
na poligonie. 

„Mogłoby się wydawać, że to sprawy 
elementarne, ale zwracam uwagę na to, że my jesteśmy 
wyszkoleni według systemu włoskiego. Mamy też do-
świadczenie wyniesione z innych platform, np. TS-11 
Iskra czy MiG-29. Każdy z pilotów ma swoje przyzwycza-
jenia, które teraz trzeba skorygować”, mówi płk Madej. 
Wyjaśnia też, że należy dostosować działanie na M-346 
do narodowej taktyki, dlatego dęblińscy piloci poznają 
możliwości F-16 od podstaw, by w ten sposób lepiej 
przygotować kandydatów na pilotów tego samolotu. 

„Trzeci blok szkoleniowy, kiedy wykonywaliśmy 
wspólne loty, rozpoczęliśmy na początku października. 
W czasie kursu szkoleniowo-metodycznego »Zlot ’18«, 
w którym wzięła udział kierownicza kadra lotnicza sił 
zbrojnych, stworzyliśmy formacje mieszane złożone 
z F-16 i M-346”, opowiada płk Madej. Poza tym piloci 
trenowali także walkę powietrzną w różnych konfigura-
cjach: jeden na jeden, dwa na jeden oraz przechwycenia 
powietrzne. Pod koniec października na poligonie 
w Nadarzycach przećwiczyli także atakowanie celów na-
ziemnych formacją samolotów. Tam zadania były realizo-
wane według scenariusza, który zakładał, że dwa M-346 
wykonują uderzenie i są ochraniane przez F-16. W tym 
czasie inna para F-16 miała bronić dany teren i przeciw-
działać atakowi. 

RÓŻNICE SĄ… ALE NIEWIELKIE
Kpt. pil. Mariusz Fischer, były pilot MiG-29, obecnie 

instruktor na M-346, zwraca uwagę na to, jakie znaczenie 
miało wdrożenie do służby w SZRP samolotów F-16 
i M-346. „Program F-16 wprowadził nową jakość w lot-
nictwie taktycznym. Problem polegał na tym, że przez 
długie lata nie mieliśmy samolotu, który umożliwiłby 
modernizację naszych standardów szkoleniowych”, przy-
znaje pilot i zaznacza, że proces ten nie trwa miesiąc czy 
dwa miesiące, lecz może zająć nawet lata. „Jestem bardzo 
zadowolony z wizyty w Krzesinach. Okazało się, że po-
sługujemy się tym samym lotniczym językiem, mamy 
zbliżone procedury. Nawet sale briefingowe mamy przy-
gotowane według jednego standardu”, wymienia szef 
szkolenia 4 Skrzydła. 

Pilot podkreśla także, że nadrzędnym 
celem wizyty w 31 Bazie jest ujednolice-
nie procedur szkolenia podstawowego 
i taktycznego na M-346. „Instrukcje i pod-
ręczniki szkolenia były pisane przez pry-
zmat włoskich doświadczeń, co teraz trze-
ba będzie zmodyfikować po konfrontacji 
z F-16”, tłumaczy płk Madej. Zaktualizo-
wany program będzie służył pierwszej gru-
pie podchorążych, która szkolenie zacznie 
już w 2019 roku. „To będzie pewnego ro-

dzaju papierek lakmusowy. Zobaczymy, czy nasze propo-
zycje się sprawdzą”, dodaje płk Madej. 

Omawiając dwumiesięczne wspólne treningi, piloci 
F-16 i M-346 podkreślają zwłaszcza kompatybilność obu 
platform. Przyznają, że samoloty niewiele się różnią, 
a zakres prędkości i aerodynamiki jest bardzo zbliżony. 
Różnice występują oczywiście w awionice maszyn, ale 
ocena sytuacji bojowej pilotów w obu wypadkach jest 
bardzo podobna. „Charakterystyki lotne masterów w wal-
ce manewrowej odzwierciedlają F-16 całkowicie, a symu-
lowany system uzbrojenia jest na bardzo wysokim pozio-
mie. Awionika M-346 w 80% oddaje tę, którą mamy 
w efach”, wylicza „Rattler” i dodaje: „Samolot szkolny 
nie ma dopalania, więc nie możemy mówić o prędko-
ściach naddźwiękowych, ale akceleracja, narastanie prze-
ciążeń, prędkości kątowe – to wszystko jest zachowane 
niemal jeden do jednego”.  

Piloci obu maszyn są zgodni co do tego, że kontakt 
między nimi musi być utrzymany, bo w przeciwnym razie 
program szkolenia będzie miał rozbieżności. Kadra 
4 Skrzydła chciałaby, aby w przyszłości piloci efów zawi-
tali także do Dęblina, by tam ocenić pracę instruktorów 
z podchorążymi. „Będziemy wnioskować o zwiększenie 
liczby pilotów taktycznych w jednostce szkolnej. Kiedy 
już odejdą z latania bojowego, powinni przekazywać wie-
dzę młodym”, mówi płk Madej. 

Intencją 4 Skrzydła jest, by wspólne szkolenia odbywa-
ły się nie rzadziej niż raz na dwa lata. W 2019 roku do 
Krzesin zamierzają zabrać ze sobą podchorążych, by za 
stery masterów chwycili już w swojej docelowej jednost-
ce. Szef szkolenia 4 Skrzydła zaznacza także, że w przy-
szłości będzie można się zastanawiać także nad tym, któ-
re elementy szkolenia podstawowego na F-16 można usu-
nąć, a przenieść je na M-346. Na konkrety w tej sprawie 
jest jednak jeszcze za wcześnie. „O zmianach w progra-
mie szkolenia F-16 nie chciałbym jednak na razie mówić. 
Dopóki nie dostaniemy pilotów w pełni wyszkolonych na 
masterach, którzy następnie ukończą pełny kurs na F-16, 
nie będzie można podjąć takich decyzji”, zaznacza szef 
sekcji szkolenia lotniczego 31 Bazy. 

INTENCJĄ 
4 SKRZYDŁA 
JEST, BY WSPÓL-
NE SZKOLENIA 
ODBYWAŁY SIĘ 
NIE RZADZIEJ  
NIŻ RAZ NA 
DWA LATA
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Zatopionego na dnie Zalewu Sulejowskiego sprzętu 
nurkowie szukają niemal po omacku. Przejrzy-
stość wody jest tak mała, że swoją dłoń widzą do-
piero, gdy zbliżą ją do maski. Do poszukiwań 

używają liny dystansowej. Tylko dzięki niej mogą kontrolo-
wać, czy znajdują się we właściwym miejscu. „Poszukiwa-
nie zatopionego sprzętu to nie jest łatwe zadanie, głównie 
ze względu na brak widoczności”, mówi plut. Paweł Socha, 
dowódca drużyny rozpoznania inżynieryjnego oraz kierow-

Kandydat na nurka nie może bać się wody oraz 

zamkniętych, ciasnych przestrzeni. Musi być 

bardzo sprawny fizycznie i przejść specjalistyczne 

badania w Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej 

w Gdańsku. Szkolenie podstawowe czeka go 

w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Woj-

ska Polskiego w Gdyni. Specjalistyczne kursy na 

nurka bojowego czy inżynieryjnego organizowane 

są już w poszczególnych jednostkach. 

STALOWE 
NERWY 

W GŁĘBINIE

E WA  K O R S A K

nik szkolenia. Razem z nim nad Zalew Sulejowski przyje-
chało 15 nurków z 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej. Przez dwa tygodnie szkolili się 
z rozpoznania inżynieryjnego, poszukiwania zatopionego 
sprzętu oraz reagowania na sytuacje awaryjne.  

METODA OKRĘŻNA 
„Poszukiwania sprzętu zaczynamy od przedstawienia 

szkolącym się żołnierzom scenariusza, który przygotowali-
śmy”, wyjaśnia sierż. Kamil Baliński, doświadczony nurek, 
jeden z instruktorów nurkowania w 25 Batalionie Dowo-
dzenia. Uczestnicy dostają przybliżone dane dotyczące te-
go, gdzie znajduje się zatopiony obiekt, na przykład wóz 
opancerzony. „Oczywiście w Zalewie Sulejowskim nie ma 

Im mniejsza widoczność pod wodą, tym zadania 
są trudniejsze. Aby się do nich przygotować, 

nurkowie inżynieryjni szkolą się w miejscach, 
gdzie mogą zobaczyć jedynie to, co znajduje się 

tuż przed ich oczami.

ARMIA / SZKOLENIE

JAK ZOSTAĆ 
NURKIEM?
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takiego sprzętu, jest tylko jego atrapa, 
która gabarytami odpowiada pojazdo-
wi”, wyjaśnia Baliński. Potem są 
określane zadania, a nurkowie dzieleni 
w pary. Ci z większym doświadcze-
niem współpracują z tymi, którzy do-
piero zaczynają się szkolić w nurkowaniu inżynieryjnym. 
„To jest dobra metoda, bo po pierwsze nawet najbardziej 
doświadczony nurek powinien dbać o swoje nawyki oraz 
kondycję, a po drugie przekazuje w ten sposób wiedzę in-
nym”, wyjaśnia plut. Paweł Socha. 

Przychodzi w końcu czas na wykonanie zadania, więc 
nurkowie łódką wypływają na zalew. Korzystają z metody 
okrężnej, choć poszukiwać zatopionego sprzętu można 
jeszcze innymi metodami, na przykład wahadłową lub sek-
torową. „Ze względu na bardzo małą widoczność w wodzie 
odpada ta druga. Nurek porusza się wówczas przy dnie wy-
znaczonego sektora, ale musi widzieć, co ma przed sobą”, 
wyjaśnia plut. Socha. Metodę wahadłową natomiast stosu-
je się, gdy nurkowie wchodzą do wody z linii brzegowej. 
A podczas tego szkolenia kursanci zrobili to na środku  
Zalewu Sulejowskiego. 

Nurkowanie w takim wypadku rozpoczyna się od wrzu-
cenia do wody liny opustowej obciążonej odważnikiem, 
tzw. prosiakiem. Do jej końca przymocowana jest lina dy-
stansowa. „Nurek musi ją chwycić i oddalić się na jej dłu-
gość. Następnie pływa po okręgu i obserwuje dno”, mówi 
plut. Socha. Kiedy wykona jedno okrążenie, skraca linę 
o metr i robi kolejne. „Aż do momentu kiedy coś znajdzie 
lub skróci całą linę dystansową”, dodaje sierż. Kamil  
Baliński. Po odnalezieniu obiektu nurkowie używają bojki 
dekompresyjnej, którą oznaczają miejsce, a następnie za 
pomocą pontonów wypornościowych wydobywają sprzęt 
na powierzchnię. 

PROCEDURY RATUJĄ ŻYCIE
„Zwiad nurkowy można robić na przykład po to, by 

sprawdzić, czy na mostach lub tamach nie ma założonych 
materiałów wybuchowych. Możemy też takie ładunki za-
łożyć sami”, mówi plut. Socha. Nurkowie inżynieryjni 
wykonują też rozpoznanie dna zbiornika wodnego, po 
którym ma przejechać na przykład ciężki czołg. Określa-
ją wówczas kąt nachylenia wjazdu do zbiornika i wyjazdu 
z niego oraz sprawdzają, czy dno jest muliste, kamieniste, 
czy piaszczyste. Muszą również zdobyć informację o głę-
bokości oraz sile prądu. Socha dodaje, że umiejętności 
nurków inżynierii mogą być wykorzystywane również po 
to, by pomóc cywilom. Sprawdzają m.in. stan mostów, 
żeby uniknąć katastrof. 

Które z zadań są dla nurków najtrudniejsze? „Myślę, że 
kłopotu nie sprawia żadne zadanie, problemem mogą być 

raczej warunki panujące w zbiorniku 
wodnym. Chociaż na pewno najbar-
dziej stresujące jest udzielanie pomo-
cy w sytuacji awaryjnej koledze  
z pary, bo chodzi o czyjeś życie”,  
mówi plut. Socha. Tego też nurkowie 

muszą się nauczyć w czasie kursów. Dla nich najważniej-
szym zadaniem jest ta część akcji ratunkowej, która dzieje 
się pod wodą. „Załóżmy, że scenariusz jest taki: podczas 
prac w wodzie jeden z nurków traci świadomość. Wówczas 
priorytetem dla tego drugiego jest wyciągnięcie partnera na 
powierzchnię”, wyjaśnia Socha. Najpierw sprawdza, czy 
jego kolega ma w ustach automat do oddychania, jeśli nie – 
musi mu go włożyć. Następnie wsuwa rękę za „jacket” 
swojego partnera i oplata jego nogi swoimi. „Jeden jest 
mocno przyciśnięty do drugiego. Ratujący musi widzieć 
twarz swojego kolegi, kontrolować, czy automat do oddy-
chania nie wypada mu z ust”, opisuje Socha. 

Kluczowym momentem jest również wyjście nurków 
na powierzchnię. Muszą to zrobić spokojnie, według od-
powiednich procedur, tak by ratującemu nie stało się nic 
złego. Jeśli nie zachowa ostrożności, skutki mogą być tra-
giczne, jednym z nich jest uraz ciśnieniowy płuc. Na 
brzegu czekają już żołnierze, którzy transportują nurka do 
komory dekompresyjnej, znajdującej się w koszarach 
25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Mają na to nie więcej niż 60 minut. „Naszym 
obowiązkiem jest skontaktowanie się z lekarzem fizjopa-
tologiem. W porozumieniu z nim kierownik nurkowania 
podejmuje decyzję o sposobie dekompresji leczniczej”, 
mówi sierż. Kamil Baliński. 

Chociaż cała operacja ratownicza wydaje się bardzo 
trudna, instruktorzy zapewniają, że ułatwiają ją odpowied-
nie procedury. „Najgorszy jest stres związany ze świado-
mością, że ratuje się życie kolegi. Dodatkowo nawet sytu-
acja szkolna może przekształcić się w realną. Wystarczy, że 
podczas transportu pod wodą ratujący nurek doda za dużo 
powietrza do kamizelki wypornościowej i obaj wyskoczą 
z wody niemal jak balon. Dlatego spokój, opanowanie i sta-
lowe nerwy są tu niezbędne”, mówi szef szkolenia nurków. 

W czasie ćwiczeń każdy z nurków schodził do wody po-
nad 30 razy. Spędzili w niej około 35 godzin. „Takich zajęć 
mamy około siedmiu w roku, choć ich założenia nieco się 
zmieniają. Czasami do zadań poszukiwawczych i zwia-
dowczych dochodzą również te bojowe. Szkolimy się wów-
czas m.in. ze strzelania do celów na wodzie, na lądzie 
z burty łodzi lub po wyjściu z wody”, wyjaśnia plut. Socha. 
Instruktor dodaje jednak, że najważniejsze jest dla nich do-
skonalenie umiejętności nurków inżynieryjnych, nie bojo-
wych. „I na takie działania głównie kładziemy nacisk pod-
czas szkoleń”, mówi instruktor. 

KŁOPOTU NIE SPRAWIA 
IM ŻADNE ZADANIE, 
MOGĄ IM GO PRZY-
SPORZYĆ WARUNKI 
PANUJĄCE W ZBIORNI-
KU WODNYM
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Terytorialsi  
na niepogodę

P I O T R  R A S Z E W S K I

Żołnierze terytorialnej służby wojskowej współpracują 
z przedstawicielami samorządów, żeby razem przygotować się 

do działania w sytuacji kryzysowej.

P rojekt „Parasol” pomaga przygotować władze sa-
morządowe do jak najskuteczniejszego wykorzy-
stania potencjału nowego rodzaju sił zbrojnych 
podczas sytuacji kryzysowych. Pilotażowe spotka-

nia z samorządowcami zostały zainicjowane przez  
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w czerwcu 2018 
roku w Rzeszowie. Takie warsztaty zorganizowano rów-
nież na początku października w Lubelskiem. „Dla efek-
tywnego działania na rzecz lokalnych społeczności nie-
zbędna jest pełna integracja z układem pozamilitarnym. 
To był jeden z głównych powodów uruchomienia naszego 
nowego projektu”, wyjaśnia gen. dyw. Wiesław Kukuła, 
dowódca wojsk obrony terytorialnej.

POTENCJAŁ DO DZIAŁANIA
W jednostkach WOT-u przybywa specjalistycznego 

sprzętu, a żołnierze terytorialnej służby wojskowej uczest-
niczą nie tylko w szkoleniach czysto wojskowych, lecz 
także w ćwiczeniach działania antykryzysowego. W efek-
cie trzy sformowane na wschodzie brygady weszły już do 
krajowego systemu reagowania kryzysowego Minister-

stwa Obrony Narodowej. „To świadczy o tym, że pod 
względem struktury, wyposażenia i liczby żołnierzy nasz 
potencjał jest już na takim poziomie, że pozwala użyć te-
rytorialsów do reagowania w razie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej”, dowodzi płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, i dodaje: 
„Ćwiczyliśmy już ze strażą pożarną, strażą graniczną 
i mamy zaplanowane kolejne szkolenia z zagadnień anty-
kryzysowych z innymi służbami”. 

Z kolei ppłk Tomasz Pominkiewicz, szef sztabu 
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, wyja-
śnia: „Nasi żołnierze są już przeszkoleni z pomocy 
w usuwaniu skutków powodzi, umacnianiu wałów czy 
ewakuacji ludzi. Jesteśmy przygotowani do tego typu za-
dań. Projekt »Parasol« to jedynie kontynuacja tego, co 
do tej pory wykonywaliśmy. W sierpniu wystawiliśmy 
w powiecie lubaczowskim zespół zadaniowy, który 
w związku z zagrożeniem ASF [african swine fever – 
afrykański pomór świń] przeszukiwał lasy w celu znale-
zienia padłych zwierząt. Przez pięć dni ponad 90 żołnie-
rzy było zaangażowanych w to zadanie”. 
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W walkę z afrykańskim pomorem świń włą-
czyli się również terytorialsi z Lubelskiego, 
kiedy o wsparcie wystąpił wojewoda, Przemy-
sław Czarnek: „Żołnierze pomagali w natych-
miastowym wywiezieniu ubitych zwierząt, co 
zapobiegło rozprzestrzenianiu się choroby. 
W województwie lubelskim w ciągu ostatnich 
dwóch lat ominęły nas rozmaite kataklizmy, 
dlatego wcześniej nie potrzebowaliśmy pomo-
cy WOT-u, np. w usuwaniu skutków klęsk ży-
wiołowych. Jestem jednak pewien, że gdyby 
zaszła taka potrzeba, żołnierze terytorialnej 
służby wojskowej byliby ogromnym wsparciem”, zazna-
cza wojewoda lubelski, który uczestniczył w warszta-
tach „Parasol”.

W każdym działaniu liczy się przede wszystkim czas. 
Dlatego kolejnym istotnym celem programu „Parasol” ma 
być skrócenie i usprawnienie procedur stosowanych 
w czasie klęsk żywiołowych i katastrof. Podczas warszta-
tów samorządowcy mogli się zapoznać z koncepcją funk-
cjonowania zespołów oceny wsparcia (ZOW) oraz kom-
panijnych modułów zadaniowych. Zadaniem tych pierw-
szych jest jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia 
i wspólnie z administracją wojskową oraz cywilną oszaco-
wanie, jakie siły będą potrzebne. Następnie do akcji wkra-
cza kompanijny moduł zadaniowy, czyli żołnierze dyspo-
nujący specjalistycznym sprzętem, m.in. agregatami prą-

dotwórczymi, masztami oświetleniowymi, 
piłami spalinowymi, cysternami czy sanitarka-
mi. „Dzięki temu nasi żołnierze będą jednymi 
z pierwszych na miejscu zdarzenia. Taki sche-
mat działania pozwala nam do minimum skró-
cić czas przybycia i wejścia do akcji”, wskazuje 
płk Tadeusz Nastarowicz. 

Kompanijne moduły zadaniowe działają już 
w trzech brygadach sformowanych na wscho-
dzie – podlaskiej, lubelskiej i podkarpackiej. 
Od początku 2019 roku zdolności takie osią-
gnie każdy z batalionów tych jednostek. Nieba-

wem powinny też w nich rozpocząć działanie zespoły 
wsparcia odbudowy, które zajmą się oceną możliwości 
pomocy w usuwaniu skutków kataklizmów. „To rozwią-
zanie wypełni niszę, która dziś powstaje po tym, gdy wy-
cofuje się siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej. Teraz 
na tym etapie pojawi się zespół WOT-u, który pomoże 
w powrocie do normalnego funkcjonowania regionu.  
Takie zespoły powstają już w pierwszych brygadach”,  
dodaje gen. dyw. Kukuła.

OBOPÓLNE KORZYŚCI
W szkoleniach chodzi jednak nie tylko o wypracowanie 

procedur, lecz także o poznanie się. „Oczywiście z więk-
szą częścią samorządowców jesteśmy cały czas w stałym 
kontakcie, bo od dwóch lat jeździmy na ich ćwiczenia 

Projekt „Parasol” 
pomaga przygoto-
wać władze samo-
rządowe do jak naj-
skuteczniejszego 
wykorzystania po-
tencjału nowego ro-
dzaju sił zbrojnych 
podczas sytuacji 
kryzysowych.
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kryzysowe jako obserwatorzy. Chodzi jednak 
o to, by ci samorządowcy poznali również na-
szą kadrę, nie tylko dowództwo czy sztab, ale 
też konkretne osoby odpowiedzialne za plano-
wanie operacji antykryzysowych oraz chociaż-
by wspomnianych dowódców kompanijnych 
modułów zadaniowych, którzy realnie działali-
by w terenie, gdyby zaszła taka potrzeba”, za-
uważa płk Tadeusz Nastarowicz. 

Andrzej Trojak, kierownik Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Lubartowie, dodaje, że dla niektórych 
uczestników warsztaty były okazją do nawią-
zania kontaktu. „Zobaczyliśmy też wyposaże-

nie brygady. Część tego sprzętu można wyko-
rzystać do działań kryzysowych, np. środki 
łączności, cysternę do dowożenia wody czy 
samochody ciężarowe do ewakuacji ludności”, 
wylicza. W tej materii korzyści są jednak obo-
pólne. „Warsztaty z samorządowcami czy oso-
bami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzy-
sowe pokazują nam kwestie, na które powinni-
śmy zwrócić uwagę podczas szkolenia. 
Przybliżają nam też specyfikę rejonu, w któ-
rym działamy i wskazują, jakie zagrożenia 
mogą wystąpić na danym terenie”, przyznaje 
płk Tadeusz Nastarowicz.

Z kolei ppłk Tomasz Pominkiewicz zauważa, 
że jednym z elementów ćwiczeń żołnierzy jest 
szkolenie z zarządzania kryzysowego. „W sa-
morządach są komórki, które organizują podob-
ne szkolenia na własne potrzeby. Nam jednak 
zależy, by prowadzić je wspólnie”, dodaje.

SZYBSZE PROCEDURY
Jakie wnioski płyną z pierwszych spotkań? 

„Pododdziały są w stanie nam pomóc na wypa-
dek długotrwałych i prognozowanych kryzy-
sów, takich jak powódź. Problem pojawia się 
w razie szybkich akcji kryzysowych, bo tu dro-
ga uruchomienia wojsk obrony terytorialnej jest 
na razie zbyt długa”, przekonuje Edyta Urban 
z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Łańcucie. Wtóruje jej Andrzej Trojak: 
„A w takich sytuacjach potrzebna jest natych-
miastowa reakcja. Użycie Sił Zbrojnych RP do 
działań w takich okolicznościach, które normu-
je ustawa o zarządzaniu kryzysowym, jest czę-
sto czasochłonne. Moim zdaniem, taka decyzja 
powinna być podejmowana już na poziomie do-
wództwa brygady”, zwraca uwagę kierownik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powia-
towego w Lubartowie. 

Jak podkreślają urzędnicy, dla samorządów 
najważniejsze jest to, że wiadomo już, do cze-
go, w jakich sytuacjach i kiedy można poprosić 
o pomoc WOT. „To, że mamy taką formację i są 
to dodatkowe siły, których możemy użyć w roz-
maitych okolicznościach, zwiększa nasze bez-
pieczeństwo. Musimy jednak wiedzieć, w ja-
kich sytuacjach ich użyć i do czego służą. Dla-
tego warsztaty, spotkania i rozmowy w ramach 
projektu »Parasol« to dla nas absolutnie kluczo-
wa sprawa”, kończy Przemysław Czarnek. 

CZĘŚĆ WYPOSAŻENIA 
BRYGADY OT, 
NP. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI 
CZY CYSTERNY DO 
DOWOŻENIA WODY, 
MOŻNA WYKORZYSTAĆ 
DO DZIAŁAŃ 
KRYZYSOWYCH
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o szkoleniach z medycyny pola walki oraz wykorzystaniu  
tej wiedzy w służbie i życiu codziennym rozmawia 

Magdalena Kowalska-Sendek.

Z  M i c h a ł e m  J u r a s z e m

Jaką rolę odgrywa ratownik medyczny w kompanii 
lekkiej piechoty? 

Absolutnie kluczową. Umiejętności medyczne ra-
townika są wartościowe nie tylko dla żołnierzy z pod-

oddziału, ale także dla mieszkańców danego regionu. To 
właśnie my, żołnierze WOT-u, możemy być pierwsi, którzy 
w sytuacji zagrożenia będą udzielać pomocy. 

W 3 Brygadzie Obrony Terytorialnej przechodzimy 
już odpowiednie szkolenia zgodnie ze swoimi specjalno-
ściami. To oznacza, że ratownicy otrzymali m.in. 
w pełni wyposażone plecaki medyczne. Swój plecak za-
wsze wożę w samochodzie. Gdy np. przyjdzie mi udzie-
lić pomocy w razie wypadku komunikacyjnego, zrobię 
to najlepiej, jak będę mógł.  

Jest Pan ratownikiem cywilnym czy medykiem 
wojskowym?

Nie ukończyłem studiów wyższych z ratownictwa, 
ale legitymuję się państwowym tytułem ratownika 

po kursie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 

NAJBLIŻEJ 
LOKALNYCH 

SPOŁECZNOŚCI
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Ma 34 lata i służy w 31 Batalionie Lekkiej Piechoty w 3 Podkar-

packiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Jest ratow-

nikiem, spadochroniarzem, strażakiem w OSP i honorowym dawcą 

krwi. Prywatnie przedsiębiorcą. Zajmuje się stolarstwem historycz-

nym. Zdobył Koronę Maratonów Polskich. 

SZER. MICHAŁ JURASZ

W I Z Y T Ó W K A

Szkoliłem się też jako płetwonurek, ratownik 
wodny, ratownik nurkowy i tlenowy, czyli zosta-
łem przygotowany do udzielania pomocy w na-
głych sytuacjach nurkowych. Od kilku lat je-
stem także strażakiem-ratownikiem w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Medycyna cywilna w pewnym stopniu różni 
się od tej taktycznej, polowej. Czy będzie się 
Pan szkolił także jako ratownik pola walki?

Bardzo mnie to interesuje. Choć nie powinno 
się dzielić ratownictwa na to cywilne i wojsko-
we, to jednak są tu pewne różnice. Widać to 
chociażby w innym rozłożeniu priorytetów, jeśli 
chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Pierwsze 
szkolenia z zakresu medycyny taktycznej zgod-
nie z wytycznymi komitetu Tactical Combat Ca-
sualty Care już za mną. Ukończyłem m.in. kurs 
medycyny polowej i szkolenie z przedłużającej 
się opieki medycznej na polu walki pod okiem 
jednego z najlepszych medyków w kraju – byłe-
go żołnierza JWK sierż. Krzysztofa Pluty. 

Jak Pan wspomina szkolenie u „Wira”?
To było ogromne przeżycie i niezła szkoła. 

Wiedza, którą kursanci otrzymali na poziomie 
podstawowym i zaawansowanym, to esencja te-
go, czego doświadczył były komandos. Kurs 
okazał się ogromnie wymagający i wyczerpują-
cy. Niewiele spaliśmy, a każdego ranka trzeba 
było zdawać egzamin teoretyczny, który dopusz-
czał do kolejnego dnia szkolenia. Jak ktoś oblał 
test, musiał wrócić do domu. Certyfikat świad-
czący o ukończeniu tego kursu ma dla mnie 

ogromne znaczenie. Teraz jako instruktor sta-
ram się przekazywać zdobytą wiedzę swoim ko-
legom w jednostce. 

Dzięki „Wirowi” zrozumiałem, że poza rze-
telną wiedzą jedną z najważniejszych cech do-
brego medyka jest opanowanie. Nie można stra-
cić kontroli i trzeba bardzo dobrze zaplanować 
kolejność pracy z pacjentem. 

Szkolił się Pan także z tzw. przedłużającej się 
opieki medycznej. To dość skomplikowane 
procedury, których uczą się np. komandosi. 
W jaki sposób taka wiedza może być wyko-
rzystana przez terytorialsów?

O przedłużającej się opiece medycznej, czyli 
Prolonged Field Care, mówimy, gdy na polu 
walki trzeba opiekować się pacjentem przez 48 
lub nawet 72 godziny. Ze względu na charakter 
służby wojska obrony terytorialnej, działając ja-
ko lekka piechota, mogą zmierzyć się z takim 
wyzwaniem, gdy trzeba będzie zająć się ran-
nym kolegą. Szkolenie z zakresu PFC jest więc 
potrzebne, bo medyk powinien wiedzieć więcej 
niż tylko to, jak zatamować krwotok. Musimy 
poznać bardziej zaawansowane techniki, by 
zdawać sobie sprawę z tego, jakie zmiany za-
chodzą w ciele rannego i co zrobić, by utrzy-
mać go przy życiu nawet 72 godziny – czyli do 
czasu, kiedy trafi on do specjalistycznej pla-
cówki medycznej. 

Dlaczego zdecydował się Pan na służbę 
w wojskach obrony terytorialnej?

Kibicowałem idei powołania takiej formacji. 
Z zazdrością przyglądałem się podobnym struk-
turom w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Da-
nii czy Szwajcarii. Kiedy dowiedziałem się, że 
i u nas powstanie WOT, bardzo się ucieszyłem. 
Przysięgę złożyłem w maju 2017 roku. Mundur 
w jakimś stopniu zawsze był mi bliski. Intereso-
wałem się armią, choć nigdy nie zdecydowałem 
się na służbę zawodową. Za to udzielałem się 
w ochotniczej straży pożarnej, a także działałem 
w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl i w gru-
pach rekonstrukcji historycznej.
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Proszę być przed siódmą. Nie będę nic 
więcej mówił. Sam pan zobaczy, jak to 
wygląda”, enigmatyczny komunikat spra-
wia, że bladym świtem wsiadam w sa-

mochód i kieruję się w stronę jednostki. Lu-
blin w sobotę o 7.00 rano jest pusty, 

miasto dopiero budzi się ze snu. 
Bez przeszkód dojeżdżam pod 
bramę jednostki. Tu jednak siel-
ską ciszę zastępuje zgiełk. Co 
chwilę pojawiają się kolejni żoł-
nierze, wjeżdżają samochody. 

„Tak jest w każdy weekend”,  
mówi na powitanie kpt. Damian 

Stanula, oficer prasowy 2 Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. „W więk-

szości jednostek wojskowych życie pod koniec 
tygodnia zwalnia, a u nas to czas najbardziej 
wytężonej pracy. Tylko dziś jest tu blisko 
500 osób. Część z nich za chwilę wyruszy na 
pas taktyczny do Sitańca, kolejni będą działać 
na pasie taktycznym na Majdanku, reszta na 
obiektach w jednostce”, wylicza kapitan.

Dochodzimy do serca jednostki, czyli placu 
apelowego. Jest niemal pełny. Najpierw obo-
wiązkowe „kolejno odlicz” i sprawdzenie list, 
a następnie przydzielenie zadań i szybkie śnia-
danie w pobliskiej stołówce. Chwilę później 
pierwsze kompanie rozpoczynają zajęcia. „Ci 
żołnierze weszli już w drugi etap szkolenia, czy-
li część specjalistyczną. Zostali podzieleni na 
grupy pod kątem funkcji pełnionych w swoim 
pododdziale”, tłumaczy oficer prasowy, gdy po-
dążamy w stronę magazynu, w którym pobiera 
się broń i oporządzenie. Tu trafiamy na grupę 
strzelców wyborowych. „Dziś mamy zajęcia 
z taktyki, głównie z maskowania indywidualne-
go żołnierza, bo to jedna z najważniejszych 
umiejętności snajperów. Potem przygotujemy 
dla nich stanowiska ogniowe”, wyjaśnia założe-
nia dwudniowych ćwiczeń ppor. Michał  
Gulajew, młodszy oficer sekcji szkoleniowej 
21 Batalionu Lekkiej Piechoty. 

Strzelcy wyborowi jeden po drugim odbierają 
futerały z bronią i ustawiają się w szeregu. 
„Snajperzy muszą być cierpliwi oraz mieć  

P I O T R  R A S Z E W S K I

W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej żołnierze 
pracują 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. 

W weekend ćwiczą według planów przygotowywanych przez 
pozostałe pięć dni. 

NIKT NIE MÓWIŁ, 
ŻE BĘDZIE ŁATWO

POZNAJCIE  
Z NAMI SPECYFIKĘ 

SŁUŻBY ŻOŁNIERZY W RÓŻ-
NYCH JEDNOSTKACH POLSKIE-

GO WOJSKA. W CYKLU „WOJSKO 
OD KULIS” PRZECZYTACIE O MA-

RYNARZACH, PILOTACH, LOGI-
STYKACH, ARTYLERZYSTACH, 

PRZECIWLOTNIKACH CZY 
CHEMIKACH.
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ścisły umysł”, kreśli wzór żołnierza specjalisty szer. 
Aleksandra Zając, obserwator w plutonie wsparcia, i doda-
je: „Już po pierwszym weekendzie wiem, że czeka mnie 
dużo matematyki i fizyki, a dodatkowo dość wyczerpujące 
zajęcia w terenie. Na co dzień trenuję, więc nie jest to dla 
mnie żadne wyzwanie”. Obserwatorem w parze snajper-
skiej w plutonie wsparcia jest również szer. Łukasz Pilip 
z 213 Kompanii Lekkiej Piechoty. „Chciałem tu przeżyć 
coś nowego, mam pewien dług wobec społeczeństwa i mo-
jej córki, która jest wcześniakiem. Kiedy się urodziła, była 
w ciężkim stanie. Lekarze ją uratowali”, mówi ochotnik, 
a gdy pytam o motywację, żeby po ciężkim tygodniu pra-
cy wstać i zameldować się w jednostce, dodaje: „Pracuję 
w ochronie szpitala, więc czasami mam dyżury nocne. Nie 
mam z tym jednak żadnego problemu, nawet jeśli prosto 
z pracy muszę stawić się na ćwiczeniach. Mam tu już spo-
rą grupę znajomych, z którymi spotykam się nawet poza 
szkoleniami, więc zawsze z niecierpliwością czekam 
na kolejną weekendówkę”.

STRZELANIE PO CICHU
Po wydaniu broni grupa zwartym szykiem przechodzi 

do kolejnego magazynu, aby pobrać przyrządy celowni-
cze. W dużej hali przestrzeń wypełnia kilkadziesiąt skrzyń 
ze sprzętem, a tuż za nimi ulokowała się grupa terytorial-
sów, która za chwilę rozpocznie swoje szkolenie. Siedzą 
w podgrupach skupieni wokół urządzeń przypominają-
cych zwykłe plecaki. „Dziś pracujemy na radiostacjach 
małej mocy, czyli RRC 9211”, wyjaśnia ppor. Jan Zawół 
z sekcji S-3 lubelskiej brygady i jednocześnie instruktor 
odpowiedzialny za szkolenie łącznościowców. „Zaraz ru-
szamy w pole, nawiążemy łączność i będziemy działać”, 
dodaje. Po chwili, już na zewnątrz, pada komenda „wyze-
rować radiostację”, a podgrupy rozchodzą się we wskaza-
ne miejsca. Tam muszą od nowa zaprogramować swoje ra-
diostacje, wysłać synchronizację do stacji nadrzędnej, 
a następnie sprawdzić, czy uda im się nawiązać łączność. 
„Czasem zdarzają się błędy, tak jak przed chwilą, gdy 
przestawili częstotliwość z cyfrowej na analogową i próbo-
wali wysłać synchronizację. Oczywiście to się nie udało”, 
zwraca uwagę instruktor. 

Nieopodal łącznościowców swój sprzęt rozłożyli ratow-
nicy medyczni. Tu również nauka zaczyna się od podstaw, 
a wzrok ćwiczących jest skierowany na deskę ortopedycz-
ną, gdzie ochotnik symuluje rannego. Odpowiednie ułoże-
nie ciała, zapięcie klamer i zabezpieczenie poszkodowane-
go. Instruktorzy cierpliwie tłumaczą, jak umiejętnie sko-
rzystać ze sprzętu, którym dysponują terytorialsi.

Gdy wracamy do samochodów, by dołączyć do kolej-
nej grupy, która już ruszyła na pas taktyczny na Majdan-
ku, zatrzymujemy się jeszcze przy strzelnicy kontenero-

wej. Tu obowiązkowe zajęcia przechodzą kolejni żołnie-
rze OT. „Dziś trwają ćwiczenia przygotowawcze do 
strzelania indywidualnego nr 10 z odległości 25 m, po-
dwójny strzał, dwie figury”, wyjaśnia w żołnierskich 
słowach kpr. Rafał Gnatowski z plutonu dowodzenia 
i zabezpieczenia. Żołnierze wchodzą na strzelnicę poje-
dynczo. Pada komenda i za chwilę słychać pierwsze 
strzały. „Dzięki tej strzelnicy przede wszystkim oszczę-
dzamy czas”, zapewnia kapral. „Mamy tu całe zaplecze, 
ratowników medycznych, amunicję, dlatego wszystko 
przebiega szybko i sprawnie. W ciągu jednego dnia je-
steśmy w stanie przeszkolić kilkudziesięciu żołnierzy, 
choć wszystko zależy oczywiście od rodzaju strzelania”. 
Te słowa potwierdza szer. Marika Kukier: „Wszystko 
jest tu skomputeryzowane. Od razu widzimy, gdzie 
strzelamy, jakie błędy popełniamy i co należy skorygo-
wać, niczego przy tym nie słychać, a jest to istotne, bo 
ćwiczymy w środku miasta”, zauważa ochotniczka.

Strzałów nie słychać na pasie taktycznym. Tu główny-
mi ćwiczącymi są ochotnicy, którzy kończą szesnasto-
dniowe szkolenie podstawowe. To żołnierze, którym do 
przysięgi pozostał tylko jeden sprawdzian – pętla tak-
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Na czym polega specyfika 
pracy w brygadzie obrony 
terytorialnej?

Przede wszystkim pracujemy sie-
dem dni w tygodniu i praktycznie 24 
godziny na dobę. Każde nasze szko-
lenie, a prowadzimy je w weekendy, 
musi być poprzedzone przygotowa-
niami, odbywającymi się w ciągu ty-
godnia, instruktorów, bazy szkolenio-
wej oraz całej logistyki. Nie ma tu 
jednak mowy o rutynie, każdy week-
end jest inny, kompanie są na różnych 
etapach szkolenia. Poza tym mamy 
ludzi o różnych charakterach, zawo-
dach, wieku oraz wytrzymałości. 

Jakie trzeba mieć umiejętności 
i cechy charakteru, żeby być żoł-
nierzem WOT?

W czasie rozmów, które prowadzi-
my z kandydatami na żołnierzy za-
wodowych w dowództwie i sztabie, 
główny nacisk kładziemy na to, czy 
potrafią działać niesztampowo. 
Umiejętności są oczywiście bardzo 
ważne, ale te można nabyć. Jeżeli 
ktoś ma taki charakter, że działa tyl-
ko na rozkaz, to niekoniecznie się tu 
sprawdzi. U nas trzeba wykazywać 
inwencję, wyróżniać się pomysłowo-
ścią i innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Ważna jest też elastyczność. 

Jak można trafić do służby w lu-
belskiej brygadzie?

Najpierw trzeba przejść rozmowę 
kwalifikacyjną. Nie ukrywam, że 
chcemy też wyłuskać spośród na-
szych terytorialsów najlepszy mate-
riał na żołnierzy zawodowych. Mile 
widziane są również osoby z innych 
służb mundurowych. Znają one inne 
procedury, mają inne umiejętności, 
dzięki czemu możemy się czegoś no-
wego nauczyć i wykorzystywać to 
doświadczenie.

T R Z Y  P Y T A N I A  D O

T a d e u s z a 
N a s t a r o w i c z a

Płk TADEUSZ NASTAROWICZ jest 

dowódcą 2 Lubelskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej.

tyczna. „To jest finalny test dla kandydatów na żołnierzy 
WOT-u. Na poszczególnych punktach są sprawdzani 
z konkretnych zagadnień, chociażby z wiedzy topogra-
ficznej, umiejętności strzeleckich czy saperskich”, wyja-
śnia kpt. Damian Stanula. „To dla nich początek drogi, 
bo pełne wyszkolenie naszego żoł-
nierza trwa trzy lata. Potem będzie 
on podlegał certyfikacji, a dopiero 
po jej otrzymaniu uzyska status 
»combat ready«. Takich dni jak dzi-
siejszy przed nami więc jeszcze spo-
ro”, uśmiecha się na odchodne oficer 
prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej i zaprasza mnie jed-
nocześnie na kolejną wizytę w jed-
nostce, tuż po weekendzie.

DRUGA ODSŁONA
Gdy kilka dni później przekra-

czam tę samą bramę jednostki, kra-
jobraz jest zupełnie inny. Koszarowe 
uliczki są niemal puste. Tym razem 

swoje pierwsze kroki kieruję jednak nie na plac apelowy, 
lecz do budynku sztabu 2 Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. W tym gmachu niegdyś mieściły się li-
ceum wojskowe i kompania łączności batalionu dowo-
dzenia. Na korytarzu lekkie poruszenie. Część zawodo-

wych żołnierzy kłębi się w końcu 
holu, gdzie czekają na odprawę 
u szefa sztabu, jeszcze inni odbierają 
ostatnie telefony, żeby uzgodnić 
istotne kwestie dotyczące kolejnych 
weekendowych ćwiczeń. 

„Przygotowanie intensywnego 
szkolenia weekendowego nieraz 
wymusza ciężką pracę w ciągu ty-
godnia, a przecież oprócz tego ma-
my wiele innych zadań, chociażby 
związanych ze szkoleniem specjali-
stycznym czy antykryzysowym. Co-
dziennych zajęć jest więc bardzo 
dużo”, zaznacza na początku roz-
mowy ppłk Daniel Błotko, szef 
sztabu 2 LBOT. „Specyfiką pracy 

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej mają do 

dyspozycji ponad sto pojazdów, 

m.in. jelcze 442.32 i 662 oraz sta-

ry 266 M2, quady i motocykle. Jed-

nostka jest także wyposażona 

w ponad sto jednostek sprzętu in-

żynieryjnego, m.in. piły spalinowe, 

agregaty prądotwórcze, maszty 

oświetleniowe oraz ma ponad 

400 sztuk sprzętu medycznego. 

SPRZĘT
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nie odbiegamy od innych rodzajów wojsk, ale na pewno 
różnimy się tempem i intensywnością szkolenia. U nas 
trwają jednocześnie procesy formowania i szkolenia”, 
przyznaje ppłk Błotko.

Na co dzień w sercu brygady pracuje, łącznie z pracow-
nikami wojska, około setki ludzi. To oni czuwają nad jako-
ścią szkolenia żołnierzy WOT-u. Rozlokowani są w dwóch 
budynkach na terenie jednostki, w której stacjonuje Bata-
lion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady. W tym dru-
gim, oddalonym kilkadziesiąt metrów od siedziby sztabu, 
mieści się kompania dowodzenia 2 Lubelskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, czyli 54 żołnierzy, którzy prowadzą 
szkolenia podstawowe, wyrównawcze i weekendowe. „To 
znakomici fachowcy w swoich dziedzinach”, zapewnia 
kpt. Michał Zając, dowódca kompanii dowodzenia 
2 LBOT. „Nie boją się wytężonej pracy. A tej jest sporo. 
Od poniedziałku do piątku muszą bowiem przygotowywać 

plany i zajęcia, a w trakcie weekendu je realizować. Przez 
pewien czas pracowaliśmy nawet po siedem weekendów 
z rzędu”, podkreśla kpt. Marcin Zając.

DOŚWIADCZENIE Z CYWILA
Żołnierze zawodowi szkolą również terytorialsów, którzy 

mają predyspozycje, by w przyszłości zostać instruktorami. 
„Zgłaszają się do nas osoby z różnym doświadczeniem, 
które chętnie wykorzystujemy. Mamy naukowców, bankie-
rów, ale też ratowników medycznych i kierowców, którzy 
swoimi umiejętnościami lub wiedzą mogą służyć innym 
ochotnikom. Naszą rolą jest ich przeszkolenie, tak by wy-
korzystać ich cywilne doświadczenie zawodowe”, zaznacza 
dowódca kompanii dowodzenia. „Dajemy im możliwość 
uczestniczenia w kursach dokształcających. W kompanii 
jest sporo kierowców z kategorią C i C plus E. Dla nich  
organizujemy jazdy adaptacyjne. Dzięki temu żołnierz 

Powstała 25 kwietnia 2016 roku. 

Do końca roku zostały sformo-

wane dowództwo brygady 

i 23 Batalionu Obrony Terytorialnej 

w Lublinie. Pozostałe powstały w Cheł-

mie, Dęblinie, Zamościu i Białej Podla-

skiej, a w kwietniu 2017 roku ruszyły 

pierwsze szkolenia żołnierzy ochotni-

ków. 2 Lubelska Brygada Obrony Tery-

torialnej dziedziczy tradycje 27 Wołyń-

skiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 

8 Pułku Piechoty Legionów Armii Kra-

jowej, 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej 

oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-

słość” Okręgu WiN – Lublin. Pamiątko-

wa odznaka nawiązuje do historycznej  

odznaki 27 Wołyńskiej Dywizji Piecho-

ty Armii Krajowej. Święto jednostki  

obchodzone jest corocznie 24 maja 

i upamiętnia bitwę partyzancką pod 

Krężnicą Okrągłą.

2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ  
IM. MJR. HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO 
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WOT-u w czasie ćwiczeń może być kierowcą”, 
wyjaśnia kpt. Zając i jednocześnie zaprasza na 
krótki spacer, by zobaczyć, czym na co dzień 
zajmuje się kompania dowodzenia. 

Po kilku minutach docieramy do ogromnych 
hal, w których równo ustawiono kilkanaście cię-
żarówek. „To jelcze 442.32, czyli jedne z mniej-
szych samochodów do przewozu ludzi. Wozimy 
nimi piechotę”, wyjaśnia mł. chor. Jacek  
Massakowski, technik kompanii dowodzenia, 
i od razu zaznacza: „To co prawda nowy sprzęt, 
ma gwarancję, ale my zajmujemy się codzienną 
obsługą. Po każdym wyjeździe kierowcy, pod 
moim nadzorem, sprawdzają, czy wszystkie 
podzespoły pojazdu są w porządku”. 

Kiedy wracamy z krótkiego spaceru, spotyka-
my grupę osób z radiostacjami. To żołnierze za-
wodowi wojsk obrony terytorialnej, którzy zaj-
mują się pracą sztabową, ale też codziennie 
przechodzą szkolenia, tak jak w każdej innej 
jednostce. Za ich organizację odpowiada rów-
nież kompania dowodzenia. „Tu żołnierze prze-
chodzą szkolenie typowo specjalistyczne, przy-
gotowane na bazie programów z różnych jedno-
stek. Dlatego jest ono nieco zmodyfikowane”, 
tłumaczy st. sierż. Jan Karasek z kompanii do-
wodzenia, na co dzień dowódca radiostacji. 

NA PIĘCIU PŁASZCZYZNACH
Kiedy wracam do budynku sztabu, odwie-

dzam szefa sekcji logistycznej. To on spina 
wszelką aktywność 2 Lubelskiej Brygady Obro-

ny Terytorialnej. Od żołnierzy tu służących 
w dużej mierze zależy powodzenie wszystkich 
przedsięwzięć podejmowanych przez lubelskich 
terytorialsów. „U nas logistyka pracuje cały  
czas, włącznie z weekendem”, uśmiecha się 
mjr Wojciech Misztal, szef sekcji logistycznej. 
„Zwykle zadania otrzymujemy wcześniej, ale 
zdarza się, że też na bieżąco, a musimy wszystko 
skoordynować na pięciu czy sześciu płaszczy-
znach. Szybko i w tym samym czasie załatwia-
my sprawy transportowe, usługowe, żywienia, 
zabezpieczenia medycznego, zakwaterowania. 
I to wszystko trzeba uzgodnić z innymi komór-
kami sztabu. Praca tu jest więc niezwykle inten-
sywna”, podkreśla mjr Misztal. 

Logistycy dbają również o wyposażenie. „To 
głównie nowy sprzęt – ciężarowe jelcze i stary, 
ale także quady, motocykle, samochody do 
przewozu kontenerów, autobusy, mikrobusy,  
auta osobowe. Sporo też mamy sprzętu specjali-
stycznego, m.in. agregaty prądotwórcze, maszty 
oświetleniowe czy piły spalinowe”, wylicza szef 
sekcji logistycznej.

Na zakończenie wizyty w 2 Lubelskiej Bryga-
dzie Obrony Terytorialnej rozmawiam ze  
st. chor. sztab. Grzegorzem Markowskim. Obec-
ny szef kompanii dowodzenia związany jest 
z jednostką od jej powstania. „Byłem drugim po 
dowódcy brygady żołnierzem, który został wy-
znaczony tu na stanowisko. Wcześniej pracowa-
łem niemal za płotem, w Batalionie Dowodze-
nia Wielonarodowej Brygady. Wszystko organi-
zowaliśmy tu sami, od mebli po komputery czy 
telefony. Początki były trudne, ale przyjemnie 
jest po dwóch latach spojrzeć na naszą jednost-
kę”, wspomina st. chor. sztab. Markowski. Gdy 
pytam o specyfikę pracy w lubelskiej brygadzie, 
od razu zaznacza: „Sami musimy wykonywać 
nawet najprostsze prace, takie jak przeniesienie 
szafy. Często w takie sprawy angażują się tu 
podoficerowie i oficerowie”, śmieje się szef 
kompanii dowodzenia i dodaje: „Jesteśmy więc 
samowystarczalni”. Gdy zmierzamy do bram 
jednostki, słowa szefa kompanii dowodzenia po-
twierdza mój przewodnik, kpt. Damian Stanula. 
„Każdy żołnierz zawodowy, który przychodził 
do jednostki, wiedział, jak będzie wyglądała ta 
służba. Dowódca podczas rozmów kwalifikacyj-
nych informował żołnierzy, że nie będzie to lek-
ka praca”, rzuca na odchodne oficer prasowy  
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

MAMY NA MIEJSCU  
CAŁE ZAPLECZE, WIĘC 
WSZYSTKO PRZEBIEGA 
SPRAWNIE. W CIĄGU 
JEDNEGO DNIA MOŻE-
MY PRZESZKOLIĆ  
KILKUDZIESIĘCIU 
ŻOŁNIERZY
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Niewielki zagajnik posłużył za kryjówkę bojowego wozu 
piechoty, z którego wnętrza wybiegła drużyna podhalań-
czyków. Kilkanaście minut wcześniej rozpoznanie wykry-
ło na tym obszarze aktywność pododdziałów przeciwnika, 

dlatego żołnierze nie mają chwili do stracenia. Błyskawicznie minują 
kierunek, z którego mogą nadjechać wrogie transportery, po czym 
przegrupowują się i udają na patrol.

Kiedy przedzierają się przez wysoką trawę, słyszą dźwięk silnika, 
a po chwili dostrzegają dwa transportery piechoty. Jeden z podhalań-
czyków momentalnie stawia zasłonę dymną, która zapewni im odro-
binę więcej czasu na odwrót. Mimo utrudnionej widoczności docho-
dzi do wymiany ognia. Żołnierze osłaniają się i „rolują” w stronę 
swojego pojazdu. Wszystko przebiega błyskawicznie – biały dym 
z granatu unosi się jeszcze długo po zerwaniu 
kontaktu. 

Opisane zdarzenie jest jednym ze sce-
nariuszy mających sprawdzić wyszkole-
nie drużyn służących w 21 Brygadzie 
Strzelców Podha-
lańskich. Jed-
nostka musi 
przejść certyfi-
k a c j ę  n a 
w s z y s t k i c h 

Zanim żołnierze z 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich rozpoczną swój dyżur w ramach Sił 
Odpowiedzi NATO, muszą przejść certyfikację na 

każdym szczeblu dowodzenia. 

PODHALAŃCZYCY
M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

GOTOWI 
NA KONTAKT
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W czasie kilkunastogodzinnej pętli taktycznej wykonują różne za-
dania, takie jak założenie pola minowego czy przeszukiwanie po-
jazdów na punktach kontrolnych.

DRUŻYNY 
WKRACZAJĄ 
DO 
PIERWSZYCH 
BUDYNKÓW

szczeblach dowodzenia. Dopiero wtedy będzie mogła roz-
począć dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO – według 
planu stanie się to w 2020 roku. „Jest to egzamin zarów-
no dla żołnierzy, jak i ich dowódców. W czasie kilkuna-
stogodzinnej pętli taktycznej wykonujemy różne zada-
nia, takie jak założenie pola minowego czy przeszuki-
wanie pojazdów na punktach kontrolnych. Sprawdzane 
są nasze reakcje na kontakt z przeciwnikiem, także  
podczas działania w terenie zabudowanym”, mówi 
st. kpr. Marcin Zych, dowódca drużyny zmechanizowa-
nej. Według st. szer. Marka Dmitrowskiego zadania sta-
wiane podczas certyfikacji są częścią jego codziennej 
służby. „Dla doświadczonego żołnierza nie jest to żadna 
nowość. Utrudnieniem może być zła pogoda, ale ćwi-
czymy na bojowo. Oznacza to, że jesteśmy przygotowa-
ni na wszystkie warunki”. 

SKRYTE PODEJŚCIE
Dowódca BWP-1 z bezpiecznej odległości obserwuje za-

jęte przez przeciwnika zabudowania. Kilkupiętrowe domy 
znajdują się w niewielkiej, odsłoniętej dolinie. Kompleks 
został wzmocniony zaporami inżynieryjnymi, a na jego 
przedpolu najprawdopodobniej rozłożono miny. Podhalań-
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czyków czeka bardzo ciężkie zadanie. Nim rozpoczną wal-
kę, będą musieli skrycie przedostać się przez umocnienia 
i rozbroić ładunki. Od profesjonalizmu żołnierzy zależy ży-
cie nie tylko kolegów z pododdziałów, ale także uwięzio-
nych cywilów. 

„Skryte podejście zostanie przeprowadzone po połu-
dniu, wtedy teren jest już mało widoczny od strony prze-
ciwnika. Zadanie będzie wykonane z użyciem noktowizji 
oraz termowizji, a rejon przejścia wyznaczymy za pomo-
cą »light sticków« widocznych w podczerwieni. Po prze-
kroczeniu pola minowego dojdzie do szturmu”, decyduje 
kpt. Mariusz Czernia, dowódca 1 kompanii zmechanizo-
wanej z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich. 

PANOWANIE NAD STRZAŁEM
Kilka godzin później drużyny wkraczają do pierwszych 

budynków. Dotychczas każdy etap operacji przebiegał we-
dług planu, jednak przed nimi najtrudniejsza część – walka 
w pomieszczeniach. Żeby jak najbardziej odwzorować re-
alia pola bitwy, podczas „czyszczenia” kompleksu zostaną 
użyte trenażery ASG oraz figury bojowe i tarcze symulują-
ce wroga. W tym czasie obserwatorzy będą oceniali m.in. 
ustawienie poszczególnych ugrupowań oraz sposób prowa-

dzenia ognia. Mimo niewielkich przestrzeni żołnierze mu-
szą w pełni panować nad każdym strzałem, by uniknąć bra-
tobójczego ognia. 

„Przez całą certyfikację prowadzimy ocenę stopnia wy-
szkolenia drużyny. Żołnierze to w większości weterani 
służby, którzy mają ponad 15 lat doświadczenia. Niejedno-
krotnie brali udział w misjach zagranicznych oraz między-
narodowych ćwiczeniach”, zaznacza kpt. Czernia i dodaje, 
że dla odmiany oficerowie dowodzący plutonami, którzy 
odgrywają rolę obserwatorów, niedawno ukończyli szkoły 
oficerskie. Dzięki temu podczas certyfikacji podhalańczy-
cy nie tylko udowadniają swoją gotowość do dyżuru w ra-
mach SON-u, lecz także wymieniają się spostrzeżeniami. 
„Możemy ich ocenić, poprawić niedociągnięcia oraz wy-
ciągnąć wnioski. Chodzi o to, żeby być w pełni przygoto-
wanym do ewentualnych działań w strefach wojennych”, 
podkreśla oficer. 

Po certyfikacji drużyn na poligonie w Trzciańcu nastąpi 
certyfikacja plutonów, kompanii oraz samych batalionów. 
Zwieńczeniem tego procesu będą ćwiczenia, które mają się 
odbyć w czerwcu 2019 roku. Wtedy ostatecznie zostanie 
sprawdzona gotowość 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich do służby w ramach szpicy NATO. 
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Służba: 9 Brygada Kawalerii 

Pancernej w Braniewie

misje: III zmiana PKW Irak, 

XXVIII zmiana UNDOF Syria, 

XXXI zmiana UNIFIL Liban, 

X zmiana PKW Afganistan 

i II zmiana PKW Łotwa

– krwiodawca od 1995 roku

– oddał blisko 46 l krwi

– prezes Wojskowego Klubu HDK 

PCK przy 9 Brygadzie 

Kawalerii Pancernej 

w Braniewie

ST. CHOR. SZTAB. 
SEBASTIAN JASZAK
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N ie bój się. Pomyśl, że twoja 
krew uratuje co najmniej 
trzy osoby. Osocze, płytki 
krwi i krwinki czerwone 

mogą trafić do różnych pacjentów”, 
tłumaczyłem szeregowej z naszej bry-
gady, która oddawała krew po raz 
pierwszy. Dla mnie to normalna 
rzecz. Robię to od 23 lat.

Przygodę z krwiodawstwem roz-
począłem na pierwszym 
roku szkoły chorążych. 
Tamten pozytywny im-
puls, aby to zrobić, napę-
dza mnie do dziś. Gdy 
w 1996 roku rozpocząłem 
służbę w 9 BKPanc, odda-
wałem krew w Wojskowej 
Stacj i  Krwiodawstwa 
w Elblągu. Od 2003 roku 
zacząłem działać w miej-
skim Klubie HDK w Bra-
niewie. Na terenie miasta 
i powiatu braniewskiego 
organizowałem zbiórki 
krwi oraz akcje rejestracji 
dawców szpiku kostnego, 
a także prelekcje na temat 
krwiodawstwa dla mło-
dzieży szkół ponadgimna-
zjalnych. 

W 2010 roku byłem głównym ko-
ordynatorem profilaktycznych badań 
ultrasonograficznych dzieci w wieku 
od dziewięciu miesięcy do sześciu lat 
w ramach projektu „NIE nowotwo-
rom u dzieci”. Przebadaliśmy wów-
czas 183 małych pacjentów. 

Dla małych pacjentów onkologicz-
nych oddajemy krew podczas akcji 
„Na ratunek”. Zazwyczaj z taką proś-
bą zwracają się do nas rodzice, gdy 
ich dziecko trafia do Kliniki Hemato-
logii i Onkologii Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Dotychczas byłem zaangażowany 
w organizację 78 akcji oddania krwi, 
średnio z każdej pozyskiwaliśmy oko-
ło 15 l tego życiodajnego płynu. To 
sporo, zważywszy, że w żyłach każ-
dego z nas płynie około 5–6 l krwi. 

W 2013 roku powstał Wojskowy 
Klub HDK PCK w 9 BKPanc. Pro-
wadzimy prelekcje propagujące hono-
rowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku 
oraz akcje poboru krwi. Dzięki nim 
do grona honorowych krwiodawców 
dołączyło 301 osób. Propagowanie 
idei honorowego krwiodawstwa 
i dawstwa szpiku kostnego napędza 
mnie do życia, widzę sens tego dzia-
łania i ponoszonego trudu. MSH

SS
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NA RATUNEK…  
RATOWNIK MEDYCZNY
W sytuacjach kryzysowych i misjach poza granicami kraju 

wojskowi ratownicy medyczni będą mogli samodzielnie udzielać 
świadczeń zdrowotnych w szerszym niż dotychczas zakresie.

P A U L I N A  G L I Ń S K A

Takie rozwiązanie stanie się możliwe 
dzięki propozycjom zmian w przepi-
sach, które przygotowali przedstawi-
ciele Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Chodzi o wojskowo-medyczne kursy kwalifika-
cyjne, które mają zwiększyć kompetencje za-
wodowe ratowników medycznych służących 
w armii (tzw. kompetencje poszerzone).

Kursów będzie w sumie 
siedem. „Będą przeznaczo-
ne dla wszystkich wojsko-
wych ratowników medycz-
nych, ale dobór uczestni-
ków będzie związany ze 
specyfiką zadań poszcze-
gólnych jednostek. Zakłada 
się, że jako pierwsi w szko-
l e n i u  we z m ą  u d z i a ł 
żołnierze wojsk specjal-
nych oraz ci kierowani na 
misje PKW i przygotowu-
jący się do dyżuru Grup 
Bojowych UE”, mówi  
por. Anna Aleksandrzak, 
młodszy oficer – ratownik 
medyczny z Zespołu Pielę-
gniarstwa i Ratownictwa 
Medycznego w Departa-
mencie Wojskowej Służby 
Zdrowia MON. 

Każdy z kursów zakończy się dwuczę-
ściowym egzaminem. Teoria będzie spraw-
dzana w formie testu złożonego z 50 pytań 
(podstawa zaliczenia to co najmniej 70% pra-
widłowych odpowiedzi). Na egzaminie prak-
tycznym zdająca osoba dostanie do wykonania 
trzy losowo wybrane zadania. Uprawnienia 
zdobyte na kursie będą ważne przez trzy lata. 

Dlaczego MON zdecy-
dowało się na takie zmia-
ny? Przyczyn jest kilka. 
Już dwa lata temu wojsko-
wi ratownicy medyczni 
zyskali uprawnienia do 
wykonywania w pełni 
swojego zawodu, co po-
zwoliło na odciążenie sys-
temu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego. 
Samodzielnie mogą np. 
przyrządowo przywracać 
drożność dróg oddecho-
wych, wykonać defibryla-
cję czy badanie EKG, 
a także podawać niektóre 
leki. Pod nadzorem leka-
rza mogą wykonać intuba-
cję z użyciem środków 
zwiotczających czy zało-
żyć sondę żołądkową. 

ARMIA / NIEZBĘDNIK74

Kursy dla wojskowych ratow-

ników medycznych będą się 

odbywać w ramach systemu do-

skonalenia zawodowego żołnie-

rzy. Biorąc pod uwagę zaplecze 

kliniczne, potencjalnymi ich  

organizatorami mogłyby być: 

Wojskowy Instytut Medyczny, 

Wojskowy Instytut Medycyny Lot-

niczej ,  Wojskowe Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

lub Wojskowe Centrum Kształce-

nia Medycznego. Ostateczna de-

cyzja co do lokalizacji kursów 

jeszcze nie zapadła.

GDZIE BĘDĄ 
KURSY?

Przygotowywane 
zmiany były opinio-
wane przez eksper-
tów z medycyny ra-
tunkowej, ortopedii 
i traumatologii  
narządów ruchu, 
chirurgii i innych 
dziedzin mających 
zastosowanie 
w SZRP. Przeanali-
zowano m.in. do-
świadczenia zebra-
ne przez ratowni-
ków medycznych 
wykonujących za-
dania zawodowe 
w PKW, a także 
standardy wojsk 
sojuszniczych. 
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Zdaniem MON-u, ze względu na specyfikę działania 
tej grupy żołnierzy i wieloletnie doświadczenia z misji 
poza granicami kraju, szczególnie wojsk specjalnych, 
ich uprawnienia powinny być jednak jeszcze większe. 
„Sytuacja taktyczna, ograniczenie dostępności pełnej 
opieki medycznej, przedłużający się czas ewakuacji, 
uciążliwe warunki klimatyczne – w takich sytuacjach 
ratownicy medyczni muszą zapewnić natychmiastową 
pomoc do momentu uzyskania specjalistycznej opieki. 
Ich uprawnienia muszą być więc dostosowane do spe-
cyfiki wykonywanych zadań, mających wpływ na goto-
wość bojową wojsk czy obniżenie odsetka zgonów”, 
uzasadniają przedstawiciele resortu obrony narodowej. 

Potrzeba zmian w przepisach wynika również 
z przyjęcia przez Siły Zbrojne RP dokumentów dok-
trynalnych zobowiązujących kraje państw NATO do 
ujednolicenia standardów medycyny taktycznej w ar-
miach sojuszniczych – tzw. TCCC (Tactical Combat 
Casualty Care). „Przygotowywane zmiany stanowią 
przełom w polskim prawie medycznym”, zauważa 
por. Aleksandrzak.

Po ukończeniu kursu ratownik medyczny będzie 
mógł wykorzystywać nowo nabyte uprawnienia jedynie 
w szczególnych sytuacjach. Chodzi tu m.in. o zabez-
pieczenie medyczne działań podczas misji PKW poza 
granicami kraju. Wojskowi ratownicy medyczni będą 
też mogli działać w sytuacjach kryzysowych. MON 
przyjęło, że w kursach weźmie udział do stu żołnierzy 
rocznie. Będzie to kosztować budżet resortu 450 tys. zł 
każdego roku. 

Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne obejmują:

 czynności ratunkowe: wykonanie intubacji do-

tchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub 

przez nos z użyciem środków zwiotczających oraz prowa-

dzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań tera-

peutycznych, wykonanie konikotomii, wykonanie drenażu 

jamy opłucnowej;

 czynności chirurgiczne: wykonanie drobnych zabie-

gów chirurgicznych, fasciotomii, blokady obwodowej 

nerwów;

 wykonanie badania USG u pacjenta w stanie zagroże-

nia zdrowotnego;

 podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwio-

zastępczych pacjentom z objawami wstrząsu hipowole-

micznego, pod warunkiem ukończenia szkolenia z zakresu 

przetaczania krwi i jej składników;

 farmakoterapię, w szczególności podawanie produk-

tów leczniczych, do których jest upoważniony ratownik me-

dyczny wykonujący zadania zawodowe w podmiotach lecz-

niczych i jednostkach podległych MON-owi, w sytuacjach 

kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań 

tych jednostek;

 pomoc psychologiczną udzielaną w szczególności:

a) poszkodowanym – w zakresie oceny symptomów za-

burzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczegól-

nym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres 

(zaburzenia nerwicowe związane ze stresem), w związku 

z dalszym procesem diagnostyczno-leczniczym, wsparcia 

psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostycz-

no-leczniczego,

b) członkom zespołu ratownictwa medycznego – w za-

kresie oceny symptomów zaburzeń zachowania lub za-

burzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

symptomów powstałych w wyniku ekspozycji na stres 

ostry lub chroniczny zaistniały w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, a także w zakresie wsparcia 

psychologicznego;

 podejmowanie czynności w ramach osłony przeciw-

epidemicznej i przeciwepizootycznej stanów osobowych 

wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynni-

kami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nu-

klearnymi.

JAKIE KURSY?
NA WOJSKOWO-MEDYCZNE 

KURSY KWALIFIKACYJNE 
BĘDĄ W PIERWSZEJ 

KOLEJNOŚCI KIEROWANI 
ŻOŁNIERZE WOJSK 

SPECJALNYCH ORAZ 
WOJSKOWI WYJEŻDŻAJĄCY 

NA MISJE POZA GRANICAMI 
KRAJU
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Zderzenia z paragrafem

CZY ŻOŁNIERZ MOŻE 
MIEĆ ZAROST?
Od dłuższego czasu borykam się z proble-
mami skórnymi na twarzy, które występują 
przy częstym goleniu. Podjąłem leczenie, 
ale to schorzenie jest przewlekłe, dlatego 
otrzymałem zaświadczenie lekarskie 
o wskazaniu na ograniczenie golenia twarzy 
bez określonego terminu zakończenia lecze-
nia. Czy traci ono ważność po jakimś okre-
sie? Czy poza regulaminem ogólnym SZ ist-
nieją dodatkowe akty prawne regulujące 
kwestie noszenia zarostu w Wojsku Pol-
skim? Czy aby nosić brodę, wystarczy mieć 
zaświadczenie lekarskie, czy potrzebne są 
również zgoda dowódcy jednostki i wyciąg 
z rozkazu ją potwierdzający? 

 Zgodnie z pkt. 96 „Regulaminu ogólnego 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” 
żołnierz mężczyzna powinien mieć krótko 
ostrzyżone włosy i ogoloną twarz. Może no-
sić krótko przystrzyżone wąsy. Krótko przy-
strzyżoną brodę może nosić ze względu na 
wskazania lekarza na piśmie lub za zgodą do-
wódcy jednostki wojskowej. Żołnierz kobieta 
na czas wykonywania zadań służbowych ma 
nosić włosy krótkie lub krótko upięte i nie mo-

że stosować wyrazistego makijażu oraz jaskra-
wo pomalowanych paznokci. W odpowiedzi 
na poszczególne pytania należy podkreślić, że 
zaświadczenie lekarskie, jeżeli nie zostało wy-
dane na określony czas, nie traci swojej waż-
ności. Może je zakwestionować jedynie wła-
ściwa wojskowa komisja lekarska, o ile żoł-
nierz zostanie do niej skierowany. 

Nie istnieją żadne inne przepisy prawa 
o randze ustawy czy rozporządzenia, które re-
gulowałyby powyższe kwestie. Skoro brodę 
żołnierz może nosić ze względu na wskazania 
lekarza odnotowane pisemnie lub za zgodą do-
wódcy jednostki wojskowej – nie jest wyma-
gane, aby miał on jednocześnie dwa dokumen-
ty. W celu uniknięcia ewentualnych sporów na 
tym tle warto jednak złożyć stosowny meldu-
nek do dowódcy jednostki wojskowej, załącza-
jąc kopię lub oryginał zaświadczenia lekar-
skiego. Kwestia umieszczenia stosownej zgo-
dy na noszenie brody przez żołnierza 
zawodowego w rozkazie dziennym dowódcy 
jednostki wojskowej pozostaje już jedynie 
w gestii samego dowódcy. 

Podstawa prawna: 
decyzja nr 445/
MON w sprawie 
wprowadzenia do 
użytku „Regulaminu 
ogólnego Sił Zbroj-
nych Rzeczypospoli-
tej Polskiej” 
z 30 grudnia 2013 
roku (DzU MON 
z 2013, poz. 398). 

Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych. 
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl

ROBERT KŁOSIŃSKI 

Kancelaria Radcy Prawnego Egida
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Porady zamieszczane na łamach „Polski Zbrojnej” mają charakter informacyjno-doradczy i nie stanowią wiążącej interpretacji 
i wykładni prawa.
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CZY DODATKI SĄ DOCHODEM?

ROBERT KŁOSIŃSKI 

Kancelaria Radcy Prawnego Egida

Od sierpnia 2016 roku na podstawie ustawy o emery-
turach i rentach żołnierzy zawodowych i ich rodzin 
(art. 29) jestem mieszkańcem Domu Emeryta Woj-
skowego. Wnoszę odpłatność za pobyt na podstawie 
informacji opracowanej przez dyrektora tego domu. 
Wielkość emerytury została obliczona na 2017 rok 
przez dyrektora wojskowego biura emerytalnego 
i przesłana jako decyzja administracyjna. W decyzji 
tej wymienione są dodatki do emerytury opiekuńczy 
i kombatancki, przyznane przez właściwe organa. 
Dyrektor DEW dodatki wlicza do dochodu, o którym 
mowa w art. 29 ust. 5. Czy mieszkaniec DEW ma 
prawo, na podstawie „Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego” domagać sie wydania decyzji admini-
stracyjnej w sprawie odpłatności za pobyt, którą 
w przypadku naruszenia prawa mógłby zaskarżyć do 
sądu? Czy dodatek pielęgnacyjny i kombatancki 
można uważać za drugą i trzecią emeryturę? Kto 
w świetle obowiązujących przepisów i w jakiej formie 
powinien wydać dokument o wysokości odpłaty?

 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 i 98 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (…) wolne od po-
datku są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzin-
ne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przy-
padku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki po-
rodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów 
oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podsta-
wie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, a także dodatek kombatancki i dodatek za tajne 
nauczanie przyznawane na podstawie odrębnych przepi-
sów. Tym samym świadczenia powyższe nie wchodzą 
w skład emerytury wojskowej i nie stanowią również do-
chodu w rozumieniu art. 29 ust. 5 ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin. Emeryt wojsko-
wy przebywający w Domu Emeryta Wojskowego, nie-
zgadzający się na obliczanie jego dochodu z uwzględ-
nieniem świadczeń, które zwolnione są od podatku, mo-
że domagać się wydania decyzji administracyjnej 
w przedmiotowej sprawie. Podstawą do wydania decyzji 
będzie słuszny interes faktyczny i prawny wnioskodaw-
cy (oparty na podstawie art. 28 k.p.a.). Działanie organu 
w niniejszej sprawie musi znaleźć swoje odzwierciedle-

nie w decyzji administracyjnej, której uzasadnienie po-
winno w szczególności zawierać wskazanie faktów, któ-
re organ uznał za udowodnione, dowodów, na których 
się oparł, oraz przyczyn, z których powodu innym dowo-
dom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, uza-
sadnienie prawne zaś – wyjaśnienie podstawy prawnej 
decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. W przed-
miotowej sprawie zainteresowany powinien złożyć sto-
sowny wniosek do dyrektora właściwego wojskowego 
biura emerytalnego. Od decyzji dyrektora WBE przy-
sługuje prawo wniesienia odwołania do dyrektora De-
partamentu Spraw Socjalnych w Warszawie. Odwoła-
nie wnosi się w terminie 14 dni, licząc od dnia dorę-
czenia decyzji. Jeżeli dyrektor DSS wyda decyzję, 
z którą zainteresowany nie będzie się zgadzał – przy-
sługuje mu dalsza droga dochodzenia swoich praw 
w postaci złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie. Skarga powinna być 
wysłana listem poleconym bezpośrednio na adres dy-
rektora Departamentu Spraw Socjalnych w Warszawie. 
Należy też pamiętać, aby została ona podpisana i wy-
słana w dwóch egzemplarzach. W wypadku wydania 
wyroku, na mocy którego dojdzie do uchylenia decyzji 
dyrektora WBE, organ ten będzie zobligowany do po-
nownego rozpoznania sprawy zgodnie z oceną prawną 
i wskazaniami do dalszego procedowania zawartymi 
w uzasadnieniu wyroku sądowego.

Podstawy prawne:  ustawa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z 26 lipca 1991 roku (DzU nr 80, poz. 350), tekst jednolity 
z 8 grudnia 2017 roku (DzU z 2018, poz. 200) – art. 21 pkt. 8 i 98; 
ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin z 10 grudnia 1993 roku (DzU nr 10 z 1994, poz. 36), tekst 
jednolity z 9 listopada 2017 roku (DzU z 2017, poz. 2225) – art. 29 
ust. 5; rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie umiesz-
czania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytal-
nego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego 
z 6 października 2005 roku (DzU nr 206, poz. 1721); „Kodeks postę-
powania administracyjnego” z 14 czerwca 1960 roku (DzU nr 30, 
poz. 168), tekst jednolity z 8 czerwca 2017 roku (DzU z 2017, 
poz. 1257) – art. 28, art. 104 § 1; ustawa z 30 sierpnia 2002 roku – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU 
nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – art. 2 § 1 i § 2 pkt 1), art. 50 § 1, 
art. 53 § 1, art. 54 § 1.
Orzecznictwo: wyrok WSA w Warszawie z 20 stycznia 2011 roku 
sygn. akt. I SAB/Wa 348/10, wyrok NSA w Warszawie z grudnia 
2001 roku II SA 2591/01, wyrok WSA w Warszawie z 28 maja 
2012 roku sygn. akt. II SA/Wa 51/12.
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Trwa nabór na kurs podoficerski dla cywilów – pielęgniarek 
z wykształceniem co najmniej średnim. W szkole podoficerskiej 

w Poznaniu na szkoleniu przygotowano 15 miejsc.

Szef MON-u podpisał decyzję w sprawie naboru kan-
dydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podofi-

cerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 roku. 
O udział w kursie mogą się ubiegać osoby mające wy-
kształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę 
pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą 
okręgową radę pielęgniarek i położnych.

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Pozna-
niu, gdzie będzie prowadzone szkolenie, dla kandydatów 
przygotowano 15 miejsc. Osoby zainteresowane muszą 
złożyć wymagane wnioski do dyrektora Departamentu 
Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego ko-
mendanta uzupełnień, w terminie do 31 grudnia 2018 
roku. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. świadectwo 

dojrzałości, orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej 
oraz wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności 
do służby zawodowej, odpis skrócony aktu urodzenia 
i kwestionariusz osobowy.

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów kandy-
daci otrzymają stopień kaprala. Trafią do służby 
w ośrodkach medycznych podległych MON-owi i ambu-
latoriach w jednostkach wojskowych. 

Pielęgniarek poszukują też wojska obrony terytorial-
nej. Docelowo co szósty żołnierz tej formacji ma zajmo-
wać stanowisko związane z ratownictwem medycznym, 
pomocą i opieką medyczną oraz inne z tej dziedziny. 
Preferowane są osoby z kwalifikacjami medycznymi. 
Rekrutacją ochotników zajmują się wojskowe komendy 
uzupełnień. PG

Pielęgniarki do wojska

NOWE ZAPISY
Status weterana będą mogli uzyskać również ci, którzy 

wyjeżdżali na krótkie misje – prezydent Andrzej Duda podpisał 
nowelizację ustawy o weteranach.

Obecnie status weterana może 
uzyskać osoba, która brała 

udział w działaniach w ramach misji 
pokojowej lub stabilizacyjnej, kon-
tyngentu policyjnego lub Straży 
Granicznej, zadań ochronnych Biura 
Ochrony Rządu i Służby Ochrony 
Państwa lub w „zapewnianiu bezpie-
czeństwa państwa” nieprzerwanie 
przez minimum 60 dni. 

Zdaniem wojskowego środowiska, 
w tym także samych weteranów, ta-
kie zapisy nie były do końca spra-
wiedliwe, bo nie obejmowały 
wszystkich tych, których można by 
określić mianem weteranów działań 
poza granicami państwa. Chodziło 
zwłaszcza o zapis, który mówił, że 
weteranem jest ten, kto w działa-
niach poza granicami państwa spę-

dził nieprzerwanie co najmniej 
60 dni. „Zdarzały się sytuacje, że 
dany żołnierz wyjeżdżał na misję 
często, ale na krótko i nie mógł 
ubiegać się o taki status. Stąd nasza 
propozycja nowelizacji”, mówił pre-
zydent Duda podczas uroczystości 
podpisania dokumentu.

Dzięki prezydenckiej inicjatywie 
o status weterana i związane z tym 
przywileje będą mogły się ubiegać 
również osoby, które na krótko, ale 
kilkakrotnie, wyjeżdżały na misje 
i spędziły na nich w sumie co naj-
mniej 90 dni. Na zmianach skorzy-
stają m.in. żołnierze sił specjalnych, 
kierowani do krótkich operacji za 
granicą. PG
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ZOSTAŃ  
PODOFICEREM WOT

Na ośmiomiesięczny kurs podoficerski mogą aplikować 
cywile chcący zasilić podoficerskie szeregi WOT-u. 

Decyzję o naborze kandydatów do Szkoły Podoficer-
skiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jed-

nostek wojsk obrony terytorialnej w 2019 roku szef 
MON-u podpisał w październiku. 

Zgodnie z dokumentem nabór zostanie przeprowa-
dzony wśród osób niebędących żołnierzami zawodo-
wymi, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły 
średniej. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły podofi-
cerskiej muszą złożyć wniosek do dyrektora Departa-
mentu Kadr, za pośrednictwem właściwego komendan-

ta uzupełnień, do 31 października 2018 roku. Szkole-
nie rozpocznie się w 2019 roku w Szkole Podoficerskiej 
Wojsk Lądowych w Poznaniu. Na kurs zostanie przyję-
tych 50 osób, spośród których 30 będzie się szkoliło 
z logistyki (grupy materiałowa i techniczna), pozostałe 
20 – w korpusie łączności i informatyki. Kurs dla 
wszystkich potrwa osiem miesięcy. Po jego ukończeniu 
i zdaniu egzaminów szkolący się otrzymają stopień ka-
prala i trafią do służby w jednostkach piątego rodzaju 
sił zbrojnych. PG
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Zmiany w naborze  
do służby zawodowej 

MON chce uprościć procedury powoływania do armii – 
będzie jedna kwalifikacja do służby, powstanie też baza 

danych o wolnych stanowiskach.

Resort obrony przygotował noweli-
zację rozporządzenia w sprawie 

powoływania do zawodowej służby 
wojskowej. Projektowane przepisy 
dotyczą głównie rezerwistów, ale też 
żołnierzy czynnej służby wojskowej, 
w tym tzw. terytorialsów.

MON proponuje, żeby kwalifika-
cje do służby zawodowej odbywały 
się na potrzeby całej armii. Obecnie 
nabór jest prowadzony wyłącznie do 
konkretnej jednostki wojskowej, 
a osoba ubiegająca się o przyjęcie 
do niej tylko tam – po przejściu re-

krutacji – może objąć stanowisko. 
Przepisy nie będą dotyczyły jednak 
tych jednostek, które prowadzą na-
bór według odrębnych przepisów. 
Chodzi tu np. o Pułk Reprezentacyj-
ny, jednostki Żandarmerii Wojsko-
wej czy wojsk specjalnych. 

Projekt rozporządzenia zakłada też 
stworzenie elektronicznej bazy da-
nych. Znajdą się tu dane osób, które 
pozytywnie przeszły rekrutację 
i ubiegają się o powołanie do służby 
zawodowej. Do bazy trafią też infor-
macje o wolnych stanowiskach 

służbowych w wojsku i tych planowa-
nych do uwolnienia w ciągu najbliż-
szych sześciu miesięcy. Kadrowcy 
z jednostek wojskowych będą zobo-
wiązani na bieżąco uaktualniać bazę. 

Projekt zakłada też, że kwalifikacje 
będą przeprowadzane przez osoby na 
wyższym niż dotychczas szczeblu do-
wodzenia. Obecnie mogą ją przepro-
wadzać dowódcy (np. batalionów), 
którzy mają uprawnienia do wyzna-
czania na stanowisko. Zgodnie z pro-
jektem nabór będą mogli prowadzić 
wyłącznie ci przełożeni, którzy mają 
uprawnienia do powołania do zawo-
dowej służby wojskowej. W praktyce 
kwalifikacja – w przypadku powoła-
nia do korpusu podoficerów oraz sze-
regowych zawodowych – będzie pro-
wadzona w jednostkach wojskowych, 
których dowódcy zajmują stanowisko 
służbowe co najmniej pułkownika 
(komandora). PG
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„Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej, bo jest 
sprawą oczywistą, że powinni być jak najlepiej 

wynagradzani”, mówił prezydent RP Andrzej Duda, 
podpisując rozporządzenie zwiększające przeciętne 

wynagrodzenie zawodowców.

Wynagrodzenie zasadnicze żołnierzy za-
wodowych wylicza się poprzez pomno-

żenie kwoty bazowej (określanej co roku 
w ustawie budżetowej) przez ustalony wskaź-
nik.  Od 2009 roku kwota ta wynosi 
1523,29 zł. Przy wskaźniku 3,20 średnia pen-
sja żołnierzy to obecnie 4874,53 zł. 

Jednak już od stycznia 2019 roku wojskowe 
pensje wzrosną. Rozporządzenie w tej sprawie 
podpisał prezydent RP Andrzej Duda. Wcze-
śniej projekt tego dokumentu, z kontrasygnatą 
premiera, został zaakceptowany przez szefa 
MON-u i ministra finansów.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość 
wskaźnika się zwiększy i od stycznia 2019 ro-
ku wyniesie on 3,63. W praktyce oznacza to, 
że pensja zasadnicza wzrośnie średnio 
o 656 zł i wyniesie 5530 zł brutto. 

„Dziękuję prezydentowi za podpisanie tego 
rozporządzenia, za to, że pamięta o polskich 

żołnierzach. Dobra służba musi być godnie 
nagradzana”, mówił Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej, podczas uroczy-
stości podpisania dokumentu.

O podziale pieniędzy dla żołnierzy poszcze-
gólnych korpusów zdecyduje teraz szef resor-
tu obrony narodowej. Do wyboru są opcje 
podwyżek kwotowych (dla każdego po tyle 
samo) lub procentowych, w zależności od 
stopnia, korpusu czy stanowiska. Ostateczna 
decyzja ministra zostanie zapisana w kolej-
nym rozporządzeniu, które określi stawki wy-
nagrodzeń. 

Przepisy będą obowiązywały od początku 
2019 roku.

Ostatnią podwyżkę żołnierze otrzymali 
1 stycznia 2017 roku. Wówczas wskaźnik, 
zgodnie z rozporządzeniem prezydenta RP, 
wzrósł z 2,95 do 3,20. Średnia kwota podwyż-
ki wyniosła 380 zł. PG

Podwyżki  
dla żołnierzy
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 4875 zł
5530 zł

STYCZEŃ 2019 ROKU

ŚREDNIA 
PENSJA  

ŻOŁNIERZY

wskaźnik 3,20

wskaźnik 3,63
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Lotniskowiec Charles de Gaulle 
najlepsze lata ma już za sobą. Czy Francuzi są 

w stanie szybko wprowadzić do służby nową 
jednostkę tego typu?

A N D R Z E J  P AW Ł O W S K I

M
A

R
I

N
E

 
N

A
T

I
O

N
A

L
E

nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA



nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

edyny francuski lotniskowiec – „Char-
les de Gaulle” (R91) – już od kilkuna-
stu miesięcy jest w stoczni w Tulonie 
w południowej Francji. Remont i mo-
dernizacja mają na celu wydłużenie re-
sursu. W prace zaangażowano około 
160 podmiotów nadzorowanych przez 
specjalistów przedsiębiorstwa DCNS, 
wchodzącego w skład Naval Group, 
i francuską marynarkę wojenną. Wstęp-

nie szacowano, że okręt będzie wyłączony ze 
służby przez 18 miesięcy, ale ten okres zosta-
nie wydłużony.

Długi czas potrzebny na remont wynika 
z wyeksploatowania jednostki i co się z tym 
wiąże – rozmiaru prac. Prowadzone są one 
w kilku etapach: sprawdzenia poprawności 
działania podstawowych systemów pokłado-
wych, przejrzenia układu napędowego, łącz-
ności radiowej, modułów nawigacji satelitar-
nej i urządzeń obserwacyjnych. Zaplanowano 
odnowienie siłowni okrętu, aby mógł znaleźć 
się tam system zarządzania walką Senit. Na 
lotniskowcu zostaną zmodernizowane sieć te-
leinformatyczna i system komunikacji, radary 
wczesnego ostrzegania, nawigacyjne, czujniki 
podczerwieni i kamery optoelektroniczne. 
Niezbędne jest sprawdzenie stanu śrub napę-
dowych, poprzednio wymienionych w latach 
2007–2008. Jednym z ostatnich etapów będzie 
inspekcja reaktora atomowego, wymiana pali-
wa nuklearnego, przegląd hydraulicznych 
wind lotniczych, katapult i klimatyzacji oraz 
odnowienie kambuza.

Po modernizacji „Charles de Gaulle” zosta-
nie przystosowany do bazowania skrzydła lot-
niczego, składającego się wyłącznie z samolo-
tów wielozadaniowych Rafale M. Wykonywa-
ne są zatem również prace na pasie startowym, 
w tym konserwacja lin hamujących.

Chociaż okręt opuścił suchy dok w poło-
wie maja, to do służby ma powrócić na po-

czątku 2019 roku, po próbach morskich. 
Koszt modernizacji „Charles’a de Gaulle’a” 
wyniesie 1,3 mld euro. Dzięki temu okręt fla-
gowy Marine Nationale pozostanie w służbie 
do 2040 roku.

RICHELIEU PORZUCONY 
Francuzi już dekadę temu myśleli o stwo-

rzeniu siostrzanej jednostki dla „Charles’a de 
Gaulle’a”, choć znacznie większej. Projekt 
o kryptonimie „Porte-avions 2” opracowywały 
ówczesne przedsiębiorstwo stoczniowe DCNS 
i Thales. Lotniskowiec miał bazować na bry-
tyjskim typie Queen Elizabeth i powstać we 
współpracy z Londynem. W 2008 roku prezy-
dent Nicolas Sarkozy zawiesił kooperację 
z Wielką Brytanią. Doszło wówczas do rozdź-
więku między Francuzami i Brytyjczykami na 
temat napędu przyszłego lotniskowca. Paryż 
preferował nuklearny ze względu na ówczesny 
wzrost cen na rynku paliw. 

Plany budowy były na średniozaawansowa-
nym poziomie, ale wybrano już nazwę  
„Richelieu”. Okręt miał mieć 283 m długości, 
73 m szerokości, wyporność rzędu 75 tys. t, 
większy hangar i pokład typu CATOBAR (Cata-
pult Assisted Take Off But Arrested Recovery). 
Załoga miała liczyć tysiąc oficerów i marynarzy, 
a na pokładzie miało bazować skrzydło lotnicze 
składające się z 40 statków powietrznych – 
32 maszyn Rafale, trzech samolotów wczesnego 
ostrzegania Hawkeye i pieciu śmigłowców 
NH90 – oraz personelu liczącego 650 osób. 

Przewidywano, że okręt będzie służył co 
najmniej do 2050 roku i musi być odpowied-
nio przygotowany do różnorodnych misji, 
w tym startów i lądowań UCAV (Unmanned 
Combat Aerial Vehicle) oraz stacjonowania 
skrzydła lotniczego myśliwców Rafale. Plany 
te spaliły na panewce, gdy tego projektu nie 
uwzględniono w „Białej księdze o obronie 
i bezpieczeństwie narodowym Francji 2013”.

J
Używany na Char-
les’u de Gaulle’u 
system lądowania 
z soczewką Fre-
snela (The Fresnel 
Lens Optical Lan-
ding System –
FLOLS) potocznie 
określany przez pi-
lotów jako „klops”.
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Czy rok 2018 wreszcie przyniesie przełom w sprawie 
budowy drugiego lotniskowca i jaką rolę będzie on miał 
do odegrania we francuskich siłach zbrojnych? Założe-
nia budowy nowej jednostki zawarto w planie moderni-
zacji technicznej sił zbrojnych na lata 2019–2025, 
a agencja prasowa AFP podała 8 lutego tego roku nieofi-
cjalne informacje, że prace zmierzające do budowy na-
stępcy „Charles’a de Gaulle’a” niebawem się rozpoczną. 
Wycofanie tego ostatniego zaplanowano na rok 2040, 
choć nadal nie jest to termin ostateczny. 

PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI
Niemniej jednak Francuzi już teraz powinni poważ-

nie myśleć o rozpoczęciu prac badawczych i rozwojo-
wych, gdyż budowa i wyposażenie okrętu tej klasy oraz 
późniejsze próby morskie pochłoną sporo czasu. Będzie 
to duże wyzwanie dla Marine Nationale i francuskiego 

przemysłu stoczniowego. Warto przypomnieć, że od 
położenia stępki pod „Charles’a de Gaulle’a”, następ-
cy „Clemenceau”, do jego wprowadzenia do służby li-
niowej minęło aż 12 lat. Pozostaje zatem pytanie, czy 
Paryż szybko wprowadzi nowy lotniskowiec do służby, 
co da komfort dysponowania dwoma okrętami tej kla-
sy, czy jednak będzie on traktowany jako następca 
„Charles’a de Gaulle’a”.

Projektantem nowego lotniskowca będzie koncern Na-
val Group. W pierwszej kolejności należy wybrać napęd 
i zainteresować się ograniczeniami technologicznymi, 
w szczególności dotyczącymi systemu katapult. Marine 
Nationale stoi na stanowisku, że najlepsza będzie kata-
pulta elektromagnetyczna EMALS (Electromagnetic 
Aircraft Launch System), opracowana przez koncern 
General Atomics. Francuski przemysł obronny nie jest 
w stanie samodzielnie poradzić sobie z konstrukcją  

Po modernizacji „Charles de Gaulle” zostanie przystosowany do potrzeb skrzydła lotniczego składającego się z samolotów 
wielozadaniowych Rafale M.
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„Charles de Gaulle” podczas napraw i konserwacji 
w stoczni w Tulonie

FRANCUZI POWINNI POWAŻNIE MYŚLEĆ 
O ROZPOCZĘCIU PRAC BADAWCZYCH I ROZ-
WOJOWYCH, GDYŻ BUDOWA I WYPOSAŻE-
NIE OKRĘTU TEJ KLASY ORAZ PÓŹNIEJSZE 
PRÓBY MORSKIE POCHŁONĄ SPORO CZASU
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katapult. Zresztą te zainstalowane na 
lotniskowcu „Charles de Gaulle” 
również pozyskano od Amerykanów. 
General Atomics ma zapewnić sys-
tem hamowania samolotów na pokła-
dzie lotniczym (Advanced Arresting 
Gear), oparty na technologii elektro-
magnetycznej. W 2017 roku w ośrod-
ku badawczym Lakehurst w New Jer-
sey Dowództwo Systemów Powietrz-
nych przekazało Paryżowi informacje 
na temat EMALS i aerofiniszera. 

Z pewnością w budowie lotniskow-
ca należy uwzględnić komponent lotniczy. Jeśli wziąć 
pod uwagę oddanie okrętu do służby w 2040 roku, oczy-
wiste stanie się, że myśliwce Rafale, określane jako gene-
racja 4+, będą konstrukcją przestarzałą. Z kolei projekt 
wspólnego niemiecko-francuskiego myśliwca piątej gene-
racji jest na razie w powijakach. Na przyszłym lotniskow-
cu mogą służyć pokładowe samoloty wczesnego ostrze-
gania E-2D Advanced Hawkeye, które Francuzi zamierza-
ją pozyskać w latach 2019–2025.

STRATEGICZNA DWÓJKA
Każda licząca się potęga morska ma przynajmniej dwa 

lotniskowce lub dąży do tego, żeby tyle mieć – wystarczy 
spojrzeć na Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Wielką Bry-
tanię, Rosję czy Włochy. Pozwala to utrzymać obecność 
na morzu jednego okrętu tej klasy i zapewnić zdolność do 
interwencji w regionie, który uznaje się za własną strefę 
wpływów. Francja jest daleko w tyle, bo ze względu na re-
mont „Charles’a de Gaulle’a” zdolność reagowania na po-
tencjalne kryzysy w regionie Sahelu czy Biskiego Wscho-
du jest mocno ograniczona. 

Paryż może stać się jednak ofiarą braku funduszy na 
utrzymanie dwóch lotniskowców. Szacunkowy koszt budo-
wy jednostki tej klasy to 4–6 mld euro, a utrzymanie może 
kosztować francuskiego podatnika od 125 do 135 mln euro 

rocznie, co w perspektywie 40 lat da 
ponad 5 mld euro. Francuzi biorą pod 
uwagę, że te koszty mogą znacznie 
wzrosnąć. Podobne dylematy poja-
wiały się w poprzednich latach.

W 2005 roku zakładano nawet od-
danie okrętu do służby już w 2014 ro-
ku, co skutkowałoby utrzymaniem 
przynajmniej jednego lotniskowca na 
morzu, przy założeniu, że „Charles de 
Gaulle” przejdzie remont już w 2015 
roku. Wówczas nic z tego nie wyszło. 
Teraz taka sytuacja może się powtó-

rzyć. Plany budowy nowego lotniskowca i jego wykorzy-
stania jako zastępcy „Charles’a de Gaulle’a” podczas 
okresowych remontów mogą być nieaktualne, kiedy okręt 
wróci do czynnej służby. 

Nie oznacza to, że Francuzi nie myślą o budowie nowej 
jednostki tej klasy. Wręcz przeciwnie, uwzględniono ją 
w nowej ustawie o planowaniu strategicznym na lata 
2019–2025, określającej wydatki Francji w dziedzinie 
obronności. W tym okresie ma się zakończyć etap definiu-
jący przyszły okręt, w tym rodzaj katapult magnetycznych 
i napędu. Oznacza to, że Paryż dopiero po tym okresie 
przystąpi do konstruowania nowego lotniskowca. Staje się 
zatem jasne, że nie planuje utrzymywania drugiej jednost-
ki tej klasy obok „Charles’a de Gaulle’a”.

Brytyjczycy położyli stępkę pod „Queen Elizabeth” 
w lipcu 2009 roku, do służby zaś przyjęli ją pod koniec 
2017 roku. Ośmioletni okres budowy i wprowadzania 
okrętu do służby dla Francuzów będzie bardzo trudny do 
osiągnięcia, jeśli zdecydują się na napęd nuklearny 
i elektromagnetyczne katapulty. Wynika z tego jedno-
znacznie, że Paryż, mimo przywiązywania dużej wagi 
do operacji zagranicznych, nie zdecyduje się na utrzy-
mywanie równocześnie dwóch lotniskowców i potencjal-
ny nowy „Richelieu” będzie traktowany jako klasyczny 
następca „Charles’a de Gaulle’a”.

„Charles de Gaulle” jako jedyny francuski okręt tej klasy wziął udział w kampanii w Afganistanie, wspomagając bombar-

dowanie bojowników Al-Kaidy, i Libii w 2011 roku, gdzie został wykorzystany w operacji „Harmattan”. W ciągu ostatnich 

dwóch lat trzy razy był wysyłany na Bliski Wschód, gdzie z jego pokładu odbywały się naloty na islamistów w Iraku i Syrii.

KAŻDA LICZĄCA SIĘ 
POTĘGA MORSKA MA 
PRZYNAJMNIEJ DWA 
LOTNISKOWCE LUB DĄ-
ŻY DO TEGO, ŻEBY TY-
LE ICH MIEĆ. WYSTAR-
CZY SPOJRZEĆ NA STA-
NY ZJEDNOCZONE, IN-
DIE, CHINY, WIELKĄ 
BRYTANIĘ, ROSJĘ CZY 
WŁOCHY
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Nowy strażnik silosów
US Air Force wybrały śmigłowiec MH-139 jako 

następcę leciwego UH-1N Huey.

T A D E U S Z  W R Ó B E L

S iły powietrzne USA postanowiły kupić 
zmilitaryzowaną wersję włoskiego śmi-
głowca AW139, który zastąpi pozostający 
w służbie od 1970 roku Bell UH-1N 

Twin Huey. Departament Obrony USA poinfor-
mował 24 września 2018 roku, że Boeing dostał 
pierwszy kontrakt, o wartości ponad 375 mln 
dolarów. W ramach tej umowy koncern ma do-
starczyć lotnictwu wojskowemu cztery śmi-
głowce oznaczone jako MH-139 oraz dokonać 
integracji z platformą elementów nieobjętych 
pracami rozwojowymi, tak aby maszyny speł-
niały wymagania wojskowe.

Pierwszym podejściem do wymiany UH-1N 
był skreślony w roku budżetowym 2013 pro-
gram zakupu nowych śmigłowców do ochrony 
baz „Common Vertical Lift Support Platform”. 
US Air Force rozważały też odkupienie star-
szych wersji black hawków od US Army i ich 
modernizację. Nowa procedura mająca wyłonić 
następcę rozpoczęła się w 2016 roku. Amery-

kańscy wojskowi uznali, że skoro śmigłowiec 
ma operować w bezpiecznej przestrzeni po-
wietrznej, to można wybrać znacznie tańszy 
produkt i dostosować go do swoich potrzeb.             

Pierwotnie zamierzano podpisać kontrakt już 
w czerwcu. Procedurę wyboru opóźnił jednak 
złożony 12 lutego 2018 roku przez Lockheeda 
Martina protest dotyczący naruszenia własności 
intelektualnej. Instytucja kontrolna Kongresu, 
Government Accountability Office (GAO), po-
informowała 22 maja o odrzuceniu protestu.

Z WŁOSKIM RODOWODEM
„Jesteśmy wdzięczni za zaufanie sił powietrz-

nych do naszego zespołu MH-139”, oświadczył 
wiceprezes i dyrektor generalny w Boeingu  
David Koopersmith, który w koncernie odpo-
wiada za wiropłaty. Wybrany przez amerykań-
skie lotnictwo wojskowe śmigłowiec MH-139 
jest przygotowaną według jego wymagań wersją 
maszyny AW139 włoskiego koncernu Leonardo, 

US Air Force 
zamierzają 
kupić do 

84 
egzemplarzy 
MH-139 
za około 

2,38 mld 
dolarów.
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której kadłuby produkuje należący do 
niego polski zakład PZL-Świdnik. 
Dlatego wiceprezes mówił o zespole. 

Pierwsza operacyjna stotrzydziest-
kadziewiątka ma być dostarczona 
w roku budżetowym 2021. Więk-
szość prac związana z MH-139 dla 
US Air Force będzie wykonywana na 
terytorium USA, w Filadelfii i Ridley 
Park w stanie Pensylwania, gdzie  
oba koncerny mają swe zakłady.  
Firma Leonardo podała, że z ponad 
900 użytkowanych na świecie AW139 
260 zmontowano w Filadelfii. 

Honeywell poinformował, że  
MH-139 będzie miał jej kokpit Pri-
mus Epic, unowocześnione oprogra-
mowanie 2.0 i wysokościomierz ra-
darowy AA-300, określający wysokość lotu samolotu do 
2500 stóp (762 m). Śmigłowiec zostanie też wyposażo-
ny w wysokościomierz radiowy. Na pokładzie MH-139 
znajdzie się ulepszony system ostrzegający o zbliżaniu 
się statku powietrznego do ziemi, EGPWS, też firmy  
Honeywell. Załoga będzie dysponowała także jej syste-
mem SkyForce Sentinel – przeznaczonym dla śmigłow-
ców wielofunkcyjnym systemem wyświetlania (MFDS) – 
który dostarcza m.in. wykresy rastrowe, zapewnia mapo-
wanie wektorowe i informacje o ruchu drogowym oraz 
listy kontrolne. Sentinel podaje również lokalizację stat-
ku i celu, a także lotnicze dane nawigacyjne. 

SIŁA SYSTEMÓW
Piloci będą też mieli do dyspozycji system TCAS, 

ostrzegający ich przed zbliżaniem się innych statków po-
wietrznych, co ma zmniejszyć ryzyko kolizji. Dla MH-139 
przewidziano poza tym system Skyforce Observer, który 
tworzy elektroniczny kokpit dla dowódcy i obserwatorów. 
Urządzenie to jest wykorzystywane np. podczas misji po-
szukiwawczo-ratowniczych oraz dozoru. Ponadto nowy 
śmigłowiec US Air Force ma być wyposażony w radar po-
godowy, system HUMS monitorujący stan śmigłowca, 
łączność satelitarną, automatyczny system kontroli lotu 
i ratunkowy nadajnik lokalizacyjny.

W zależności od konfiguracji siedzeń MH-139 będzie 
mógł zabrać 12–15 osób, czyli podobnie jak UH-1N. 
Wnętrze jego kabiny będzie o 30% większe niż poprzedni-
ka. Warto przypomnieć, że w wymaganiach US Air Force 
z grudnia 2017 roku była możliwość transportu przez 
opancerzony śmigłowiec dziewięciu żołnierzy z wyposa-
żeniem bojowym. MH-139 spełnia wymagania US Air 
Force dotyczące utrzymania przez co najmniej trzy godzi-

ny prędkości przelotowej 250 km/h. 
Minimalny zasięg bez tankowania 
w powietrzu określono na 417 km.

MH-139 będzie mógł być uzbro-
jony w karabiny maszynowe monto-
wane w bocznych oknach, przed 
przesuwanymi drzwiami do kabiny. 
Leonardo zaprezentował na HH-139A 
możliwość podwieszenia na bocznych 
skrzydłach wyrzutni niekierowanych 
pocisków rakietowych kalibru 
70 mm. MH-139 będzie miał system 
ostrzegania przed pociskami rakieto-
wymi i wyrzutnie flar.

CZAS WYMIANY
US Air Force zamierzają kupić do 

84 egzemplarzy MH-139 za około 
2,38 mld dolarów. Sekretarz sił powietrznych Heather 
Wilson podkreślił, że kwota ta jest niższa o 1,7 mld dola-
rów od wstępnie szacowanych kosztów wymiany UH-1N. 
Umowa ma być zrealizowana w całości do września 2031 
roku. Priorytetem jest wymiana sprzętu w eskadrach 
śmigłowców ochraniających przestrzeń powietrzną baz, 
w których znajdują się pola z silosami skrywającymi 
międzykontynentalne pociski balistyczne z głowicami 
nuklearnymi. 

Obecnie silosów z rakietami LGM-30G Minuteman III 
strzegą trzy eskadry (25 UH-1N) z 582 Grupy Śmigłow-
ców z dowództwem w bazie F.E. Warren w stanie  
Wyoming. Tam też stacjonuje 37 Eskadra Śmigłowców, 
ochraniająca 90 Skrzydło Pocisków. 40 Eskadra jest w ba-
zie Malmstrom w Montanie, chroni 341 Skrzydło. 
A 54 Eskadra w bazie Minot w Dakocie Północnej, gdzie 
znajdują się silosy 91 Skrzydła.

Drugą misją MH-139 będzie przewóz i w razie koniecz-
ności ewakuacja VIP-ów ze stolicy kraju, Waszyngtonu. 
Jest to zadanie 1 Eskadry Śmigłowców z bazy lotniczej 
Andrew w stanie Maryland, która ma 20 sztuk UH-1N. 
Jednostka ta podlega 811 Grupie Operacyjnej z 11 Skrzy-
dła. 1 Eskadra jest też przygotowana do wsparcia misji  
poszukiwawczo-ratowniczych. UH-1N są użytkowane 
również w 40 Eskadrze Doświadczalnej w bazie Eglin na 
Florydzie, 459 Eskadrze Lotnictwa Transportowego w ba-
zie Yokota w Japonii i 512 Eskadrze Ratowniczej w bazie 
Kirtland w Nowym Meksyku oraz 36 Kluczu Ratowni-
czym w bazie Fairchild w stanie Waszyngton.

Ogółem US Air Force mają w jednostkach operacyj-
nych 59 dwusilnikowych śmigłowców Bell UH-1N Twin 
Huey, których zamówiono 79 w 1969 roku. Zastąpiły one 
jednosilnikowe maszyny Bell HH-1 i UH-1F. 

Amerykańsko-włoski zespół 

MH-139 rywalizował o kon-

trakt z dwoma oferentami amery-

kańskimi. Firma Sikorsky zapropo-

nowała nowy śmigłowiec HH-60U 

Black Hawk. Wskazywała, że 

w 85% jest on taki sam jak wybra-

ny wcześniej przez US Air Force do 

bojowych misji poszukiwawczo-ra-

towniczych HH-60W, który zastąpi 

HH-60G Pave Hawk. Z kolei Sierra 

Nevada Corporation zaoferowała 

najtańszy, używany UH-60A z nad-

wyżek lotnictwa US Army, zmodyfi-

kowany do wersji UH-60L z nowy-

mi silnikami General Electric  

T-701D, szklanym kokpitem i uno-

wocześnioną awioniką.

TRZY OFERTY
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Amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego 
zasięgu B-52 oraz ich sowiecki odpowiednik 
Tu-95 powstały, aby umożliwić wykonanie ato-
mowych uderzeń na cele oddalone od macierzy-

stych lotnisk o tysiące kilometrów. 
Gdy w 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, nikt 

nie miał wątpliwości co do tego, że z powojennych zglisz-
czy wyłoniły się mające globalne aspiracje mocarstwa – 
Stany Zjednoczone oraz Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich, których kolizyjny kurs był oczywisty. 
Tak samo oczywiste było narzędzie zniszczenia, które mia-
ło decydować o wyniku ewentualnej konfrontacji militar-
nej – czyli broń atomowa. Amerykanie mieli tę przewagę, 
że nie tylko opracowali ją pierwsi, lecz także zdecydowali 
się jej użyć bojowo, niszcząc japońskie miasta Hiroszimę 
i Nagasaki. Ale błędem byłoby przyjęcie założenia, że Ro-
sjanie byli w tym wyścigu skazani na porażkę. W 1945 ro-
ku Amerykanie mieli pełną świadomość, że Rosjanie rów-
nież pracują nad bombami nuklearnymi. Liczyli tylko, iż 
zajmie im to kilka lat więcej. Pomylili się, zarówno w przy-
padku ładunków atomowych, jak i wodorowych. 

AMERYKAŃSKI KOLOS
Kiedy więc jesienią 1945 roku, zaledwie kilka tygodni 

po zakończeniu wojny na Pacyfiku i kilka miesięcy po za-
kończeniu działań w Europie, Pentagon opracował wyma-

gania dotyczące nowego strategicznego bombowca dale-
kiego zasięgu, nie mogły być one inne – maksymalnie du-
ży udźwig i zasięg kilkunastu tysięcy kilometrów. 
Oczywiście dla nas Europejczyków sprawa była jasna. 
Chodziło o to, aby nowe amerykańskie bombowce raziły 
cele w sowieckiej Rosji nie tylko wtedy, gdy wystartują 
z lotnisk w Europie, lecz także, ruszając z baz w USA. 
Amerykanie jako globalne supermocarstwo mieli na uwa-
dze również inny kierunek działań. B-52, bo taki krypto-
nim otrzymał nowy bombowiec strategiczny, miał być go-
towy do akcji mających na celu utrzymanie supremacji 
nad Pacyfikiem i Azją. 

Możemy oczywiście przyjąć, że gdy amerykańscy inży-
nierowie głowili się nad tym, jak stworzyć bombowiec mo-
gący przetransportować około 30 t bomb na odległość 
mniej więcej 6 tys. km (zasięg maksymalny wynosił bo-
wiem około 12 tys.), dokładnie tak samo ciężko pracowali 
nad podobnym wyzwaniem ich sowieccy koledzy. Nic bar-
dziej mylnego. Przykład bombowców strategicznych Tu-4, 
czyli skopiowanych przez Sowietów amerykańskich ma-
szyn B-29 (w 1945 roku trzy sztuki wylądowały awaryjnie 
na terenach kontrolowanych przez Rosjan i Stalin nakazał 
ich internowanie oraz zbudowanie na ich podstawie przez 
Biuro Konstrukcyjne Tupolewa radzieckiego odpowiedni-
ka), mocno podważa taki scenariusz. Bardziej prawdopo-
dobne jest – potwierdza to ogromne wizualne podobień-

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

Kiedy w połowie lat pięćdziesiątych wchodziły do służby, nie były 
szczytem osiągnięć lotniczej inżynierii. Nie miały jednak sobie równych 
pod względem zasięgu oraz ilości zabieranego śmiertelnego ładunku.

Wyścig 
bombowców 
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stwo B-52 do Tu-95 – że wywiad sowiecki wykradł wcze-
sne plany B-52 (a dokładniej maszyny oznaczonej jako 
464-35). Zakładały one skonstruowanie samolotu na-
pędzanego czterema silnikami turbośmigłowymi 
o przeciwbieżnych śmigłach, 
umieszczonymi na skośnych skrzy-
dłach. Gdy Amerykanie stwierdzi-
li, że są jednak w stanie opraco-
wać silniki odrzutowe, które  
podołają wspomnianym już wymo-
gom zasięgu i udźwigu, to właśnie one zna-
lazły się w ostatecznej wersji bombowca 
skierowanego do seryjnej produkcji.

Prototypowy B-52, wówczas jeszcze no-
szący oznaczenie YB-52, swój pierwszy lot 
odbył w 1952 roku. Rozpiętość jego skrzy-
deł wynosiła 56,4 m, miał długość 48,5 m, 
wysokość 12,4 m, co łącznie dawało aż 
372 m2 powierzchni nośnej. Zatankowany 
i uzbrojony B-52 ważył około 230 t, z czego ła-
dunek bojowy około 32 t. Aby unieść takiego ko-
losa, zainstalowano aż osiem dwuprzepływowych 
silników odrzutowych Pratt & Whitney J57-P-1W, 
o ciągu 44,48 kN każdy. Pozwalały one osiągnąć pręd-
kość maksymalną prawie 950 km/h oraz prędkość przelo-
tową około 850 km/h.

SOWIECKI BRAT
Opracowany w tym samym czasie Tu-95 – badania nad 

nim ruszyły w 1951 roku, a rok później był już gotowy pro-
totyp! – był praktycznie tych samych rozmiarów co B-52. 
Sowiecki samolot miał skrzydła o rozpiętości 50,4 m, dłu-
gość 49,1 m, wysokość 13,3 m, co łącznie dawało prawie 

290 m2 powierzchni nośnej. Tu-95, w przeciwieństwie  
do B-52, napędzały jednak cztery silniki turbośmigłowe 
NK-12 o przeciwbieżnych śmigłach, o mocy 15 tys. KM.

Dlaczego Rosjanie zdecydowali się na silniki turbośmi-
głowe? Dlatego że nie dysponowali odpowiednią technolo-
gią, aby zbudować potrzebne silniki odrzutowe. Owszem, 
wiedzieli, jak zbudować silniki na wzór niemieckich jun-
kersów 004 i BMW 003, ale byłyby one za słabe, aby 
unieść ciężar kilkudziesięciotonowego bombowca. A ku-
pione od Brytyjczyków silniki Rolls-Royce Nene, które 

skopiowano jako Klimow WK-1? One z kolei zuży-
wały zbyt dużo paliwa, aby można było je wykorzy-
stać do napędzania maszyn mających pokonywać dy-

stans kilkunastu tysięcy kilometrów.
Zespół Nikołaja Kuźniecowa dostał więc zadanie 
opracowania stosownych silników turbośmigło-

wych, w czym mieli pomóc inżynierowie nazi-
stowscy wzięci do niewoli pod koniec II woj-

ny światowej. Pierwsza wersja, oznaczona 
jako TW-2, była jednak zbyt słaba (tyl-

ko 10 tys. KM) i bardzo awaryjna. 
Opracowano więc drugą, oznaczoną 

później jako NK-12, która dyspo-
nowała mocą 12 tys. KM. Okaza-
ła się ona na tyle dobra, że po do-
pracowaniu i powiększeniu mocy 
do 15 tys. KM wprowadzono ją 
do służby i zainstalowano w seryj-

nych Tu-95. Samoloty te były nieco 
wolniejsze od B-52, bo osiągały 

prędkość maksymalną 900 km/h i dys-
ponowały zasięgiem około 14 tys. km. 

Zarówno armia amerykańska, jak i rosyjska nadal mają 
w służbie odpowiednio B-52 i Tu-95. Obie zadeklarowały, 
że nie tylko pozostawią te konstrukcje w linii, lecz także 
zmodernizują je na tyle, aby mogły w niej jeszcze pozostać 
przez długi czas. Amerykanie deklarują, że aż do 2045 ro-
ku! Rosjanie są nieco bardziej pesymistyczni, ale też mó-
wią o co najmniej dwóch dekadach. Dlaczego tak się dzie-
je? O tym, w kolejnym numerze „Polski Zbrojnej”!

B-52 
 MOŻE
 UNIEŚĆ
  W POWIE- 
   TRZE 
     PONAD

30 TON
  BOMB
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300 MLN 

DOLARÓW
na tyle oszacowano 
wartość transakcji

dotyczącej 
dwusilnikowej 

maszyny

NOWE MASZYNY WYWIADOWCZE
U S A - K A N A D A

Defense Security Cooperation 
Agency poinformowała 3 paź-

dziernika 2018 roku o zgodzie na 
sprzedaż Kanadzie trzech samolotów 
wywiadu, dozoru i rozpoznania na 

platformie dwusilnikowej maszyny  
Beechcraft King Air 350ER, wraz ze 
specjalnym wyposażeniem. Wartość 
transakcji oszacowano na 300 mln 
dolarów. Umowie zakupu ma towarzy-

szyć porozumienie offsetowe. W lu-
tym tego roku DSCA informowała 
o możliwości sprzedaży czterech po-
dobnych maszyn Kuwejtowi za 
259 mln dolarów. WW

I N D I E

Polityczny triumf

Zajmująca się sprzeda-

żą broni firma Roso-

boronexport podała, że 

jest to największy kon-

trakt nie tylko w historii 

tego eksportera, lecz tak-

że w dziejach rosyjsko- 

-indyjskiej współpracy 

wojskowo-technicznej, za-

początkowanej w latach 

sześćdziesiątych XX wie-

ku. Transakcja może wpły-

nąć niekorzystnie na rela-

cje między Indiami a USA, 

narusza bowiem amery-

kańską ustawę Counte-

ring America’s Adversa-

ries Through Sanc-

t i o n s  A c t 

(CAATSA), któ-

ra przewiduje 

automat yczne 

nakładanie sankcji 

na kraje prowadzące han-

del w sferach militarnej 

i wywiadu z państwami 

uznanymi za przeciwni-

ków Ameryki. Poza Rosją 

zaliczono do nich Iran 

i Koreę Północną. We 

wrześniu za zakup syste-

mu S-400 i rosyjskich sa-

molotów bojowych sank-

cjami objęto Chiny. WT

Francuzi są drugim użytkownikiem 
samolotu treningowego Pilatus 

PC-21 w Europie po Szwajcarii. 
Do początku 2019 roku 
do francuskiego lotnic-
twa zostanie dostarczo-

nych 17 maszyn PC-21 
oraz symulatory. Pilatusy 

trafią do 709 Bazy Lotniczej, 
w której znajduje się Szkoła Pilo-

tażu Sił Powietrznych. Nowe maszyny 
zastąpią 30 stacjonujących tam sa-
molotów Epsilon TB. WM
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W Nowym Delhi została podpisana w październiku 
umowa indyjsko-rosyjska na dostawę rakietowego 

systemu obrony powietrznej dalekiego zasięgu 
S-400 Triumf o wartości 5,2 mld dolarów.

S-400 może 

być uzbrojony 

w zestaw różnych 

rakiet, co zapew-

nia dużą 

uniwersalność.

Resort obrony poinformował 4 października 2018 roku 
o podpisaniu roboczego porozumienia związanego  

z programem nowej fregaty typu Hunter. Program przewi-
dujący zakup dziewięciu fregat, opartych na projekcie  
typu 26 sporządzonym przez BAE Systems dla Royal Navy, 
ma kosztować 35 mld dolarów australijskich. WR

A U S T R A L I A

Kontrakt na fregatę

PILATUS W SŁUŻBIE

uczestniczył we 
wprowadzeniu 

do 709 Bazy Lot-
niczej Comman-

dant Ménard 
w Cognac-

-Châteaubernard 
samolotu Pila-

tus PC-21.

GEN. PHILIPPE
 LAVIGNE

Szef sztabu 
francuskich sił 
powietrznych
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Jerzy Dąbrowski urodził się w 1899 roku w Nieborowie pod Łowiczem, w rodzi-
nie urzędnika kolejowego. W 1921 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wy-

dziale Architektury Politechniki Warszawskiej, by po roku przenieść się na Wydział  
Mechaniczny. Gdy w 1923 roku zmarł jego ojciec, jako najstarszy z trójki rodzeń-
stwa wziął na siebie ciężar utrzymania rodziny, łącząc studia z zajęciem korepetyto-
ra oraz pracą w Centralnych Zakładach Lotniczych.

W Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów PW Dąbrowski opracował swój 
pierwszy projekt – dwupłatowy D-1 Cykacz, oblatany w lutym 1925. Rok później 
konstruktor przerwał studia, uzyskując tzw. półdyplom, i rozpoczął pracę w lubelskich 
zakładach Plage i Laśkiewicz, gdzie uczestniczył m.in. w projektowaniu samolotu 

rozpoznawczo-bombowego R-VIII. W latach 1925–1926 ukończył także wojskowy kurs pilotażu. 
W 1928 roku przeniósł się do zakładów PZL, w których pracował, aż do wybuchu II wojny świa-
towej. W warszawskich zakładach powstały takie konstrukcje, jak samolot łącznikowy Ł-2, przy-
gotowane wespół z Franciszkiem Misztalem i Piotrem Kubickim na zawody Challenge maszyny 
PZL-19 i PZL-26 czy projekt samolotu szkolnego Gazela, a tuż przed wybuchem wojny także pro-
jekt myśliwca PZL-62. Najlepszą konstrukcją tandemu Dąbrowski–Kubicki, a chyba i najlepszą 
polską maszyną okresu międzywojnia, był jednak średni bombowiec PZL-37 Łoś. Został wypro-
dukowany najprawdopodobniej w łącznej liczbie 124 egzemplarzy, z czego tylko 36 trafiło do jed-
nostek bojowych jako wyposażenie czterech eskadr (dywizjony Sęp i Jastrząb).

Dziełem Dąbrowskiego było także skrzydło o profilu laminarnym, które w zamyśle miało 
umożliwić użycie wewnątrzskrzydłowych komór bombowych, profil ten zastosowano później 
w kilku kolejnych konstrukcjach.

Po wybuchu wojny Dąbrowski został ewakuowany przez Rumunię do Wielkiej Brytanii, gdzie 
ochotniczo wstąpił do formowanych Polskich Sił Zbrojnych. Jako podporucznik otrzymał oczy-
wiście przydział do lotnictwa i rozkaz wyjazdu do Francji, gdzie służył początkowo w dowódz-
twie Polskich Sił Powietrznych, a następnie w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lyonie. Po 
klęsce Francji ponownie znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie w ośrodku w Henlow pracował 
nad możliwymi modyfikacjami maszyn RAF-u. Po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać 
na Zachodzie. W londyńskim Polish University College uzyskał dyplom inżyniera, czego nie 
zdążył zrobić w II RP, i podjął pracę w wytwórni Bevan Brothers, a następnie Percival  
Aircraft. Po rocznym epizodzie – współpracy z firmą Folland, w 1955 roku Dąbrowski zdecydo-
wał się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w zakładach Cessny, m.in. nad 
opracowaniem samolotu Cessna 620, który ostatecznie nie wszedł do pro-
dukcji seryjnej. W zakładach Stanley Aviation w Kolorado współprojek-
tował fotel katapultowy do bombowca B-58 Hustler, następnie zaś w za-
kładach Boeinga w Renton w stanie Waszyngton pracował nad kabiną za-
łogi i fotelami statków kosmicznych programu „Gemini”. 

Zmarł w 1967 roku w Renton, został pochowany w Greenwood  
Memorial Park.

R A F A Ł  
C I A S T O Ń

Twórca łosia

ARSENAŁ / KONSTRUKTORZY

RAFAŁ CIASTOŃ jest doktorantem Akademii Sztuki Wojennej, 

ekspertem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
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Kto ma wpływ  
na sytuację w Syrii,  
ten ma znacznie większe  
możliwości działania w kwestiach 
bliskowschodnich, zarówno 
politycznych, jak i ekonomicznych.

K LUCZ
DO BLISKIEGO 
WSCHODU

T O M A S Z  O T Ł O W S K I
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o kilku tygodniach zażartych walk, to-
czonych w ramach zakrojonej na szero-
ką skalę ofensywy, syryjskie oddziały 
rządowe – wspierane z powietrza przez 
rosyjskie lotnictwo bojowe – dotarły 
12 lipca 2018 roku do centrum miasta 
Dara (stolicy prowincji o tej samej na-
zwie na południu Syrii). W tym samym 

dniu państwowa flaga i portrety prezydenta 
Baszszara al-Asada zawisły na zrujnowanym 
gmachu ratusza. Tego samego, z którego 
w pamiętny „krwawy piątek” 18 marca 2011 
roku miejscowi funkcjonariusze sił bezpie-
czeństwa i bojówkarze paramilitarnej prorzą-
dowej organizacji Szabiha otworzyli ogień 
z broni maszynowej do wielotysięcznego tłu-
mu demonstrantów, gromadzących się na an-
tyrządowej manifestacji po modłach w nieod-
ległym meczecie. Zginęło wówczas kilkadzie-
siąt osób, a setki innych zostały ranne. 

Tamto dramatyczne wydarzenie stało się 
faktycznym początkiem krwawego koszmaru 
trwającego w Syrii do dziś. To właśnie w Da-
rze masowe, ale pokojowe w większości de-
monstracje przekształciły się z koń-
cem marca 2011 roku w pierwsze 
regularne starcia zbrojne między re-
beliantami a wojskiem. To właśnie 
tam, na południu Syrii, zaczęły też 
działać pierwsze zbrojne struktury 
Wolnej Armii Syrii (FSA) oraz is-
lamskich radykałów. Bardzo szybko 
ich aktywność rozprzestrzeniła się 
na inne zdominowane przez sunni-
tów regiony Syrii, szczególnie trady-
cyjne bastiony sunnickich ruchów 
politycznych, takie jak Homs, Hama 
czy Idlib.

PRZEŁOM W WOJNIE
Tym samym zdobycie w lipcu te-

go roku Dary przez siły wierne pre-

zydentowi Baszszarowi al-Asadowi można 
uznać za moment symboliczny, za wydarze-
nie będące politycznym i propagandowym 
przełomem w trwającej ponad siedem lat 
wojnie. Dziś nie ulega już wątpliwości, że jej 
rozstrzygnięcie nastąpiło w drodze zwycię-
stwa militarnego, a wygranym jest reżim sy-
ryjski tworzony przez partię Baas. Za zwy-
cięzcę może się także uważać sam Baszszar 
al-Asad, który zdołał nie tylko utrzymać wła-
dzę w kraju (i zapewne ocalić własną głowę), 
ale też – na co wszystko wskazuje – umocnić 
swoją pozycję polityczną w reżimie i klanie 
Asadów. Syryjski prezydent jest tym samym 
jedynym arabskim przywódcą w regionie 
szerszego Bliskiego Wschodu, który – zmu-
szony do zmierzenia się wpierw z Arabską 
Wiosną, a następnie regularną zbrojną rebelią 
– zdołał zachować władzę w swym kraju. 
Zwycięstwo reżimu nie jest całkowite – pod 
jego kontrolą znajduje się nieco ponad poło-
wa terytorium kraju, ale są to obszary o klu-
czowym znaczeniu ekonomicznym, politycz-
nym i demograficznym. Jedynymi wyjątkami 

są roponośne tereny we wschodniej 
części prowincji Deir Ez-Zor, wciąż 
kontrolowane przez Syryjskie Siły 
Demokratyczne (SDF) wspierane 
przez USA, oraz prowincja Idlib, 
nadzorowana przez egzotyczną ko-
alicję złożoną z islamskich radyka-
łów, różnej maści islamistów 
(w tym powiązanych z Al-Kaidą) 
i syryjskich „demokratów” mają-
cych związki z Turcją. 

Jak zatem widać, po siedmiu la-
tach wojny pod rządami Damaszku 
znajduje się niemal cały syryjski 
„heartland” i nawet hipotetyczna 
utrata przez rząd ziem zamieszka-
nych przez Kurdów czy też regio-
nów położonych na wschód od Eu-

P
Za zwycięzcę może 
się uważać sam 
Baszszar al-Asad, 
który zdołał nie tyl-
ko utrzymać wła-
dzę w kraju (i za-
pewne ocalić wła-
sną głowę), ale 
też – na co wszyst-
ko wskazuje 
– umocnić swoją 
pozycję polityczną 
w reżimie i klanie  
Asadów. 
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fratu nie osłabi w znaczącym stopniu pozycji i poten-
cjału państwa. Zwłaszcza że reżim już od jakiegoś 
czasu przyjmuje jako możliwą do zastosowania per-
spektywę utworzenia „mniejszej Syrii” – państwa obej-
mującego kontrolowane przez rząd tereny, gdzie sunni-
ci stanowiliby niespełna 50% ludności. Byłby to pod-
miot dysponujący dostępem do morza i kontrolujący 
główne ośrodki populacyjne oraz posiadający 75% in-
frastruktury przemysłowej, transportowej i produkcji 
rolniczej „dawnej Syrii”.

KONSEKWENCJE ETNICZNE
Według pobieżnych szacunków wojna w Syrii koszto-

wała dotychczas życie niemal 400 tys. osób, a połowę 
populacji kraju (około 13 mln ludzi) zmusiła do opusz-
czenia domów, z czego ponad 6 mln mieszkańców ucie-
kło za granicę. Liczby te – już same w sobie porażające 
– nabierają dodatkowego znaczenia politycznego, gdy 
weźmie się pod uwagę fakt, że zdecydowana większość 
tzw. uchodźców zewnętrznych to syryjscy sunnici. Przed 
wojną stanowili oni ponad 70% (według niektórych źró-

deł nawet 75%) ogółu ludności Syrii, obecnie zaś, wsku-
tek wojennej zawieruchy i strat – niespełna 60%, co ma 
znaczący wpływ na ogólną sytuację społeczno-politycz-
ną w kraju. Tym bardziej że członkowie syryjskich 
mniejszości etniczno-wyznaniowych otwarcie popierają-
cych władze w Damaszku (jak alawici i szyici) lub co 
najmniej starających się zachować względną neutralność 
wobec nich (druzowie, chrześcijanie) w dużej mierze nie 
emigrowali za granicę i obecnie dominują w kategorii 
tzw. uchodźców wewnętrznych. Ludzie ci pozostali więc 
w kraju, choć zmienili – przemieszczając się nieraz 
o setki kilometrów – swe miejsce pobytu i żyją teraz 
wśród bliskich sobie etnicznie lub wyznaniowo społecz-
ności. Masowe i planowe czystki religijno-etniczne to-
warzyszące wieloletniej wojnie sprawiły zresztą, iż geo-
graficzne rozmieszczenie poszczególnych społeczności 
w Syrii wygląda dzisiaj zupełnie inaczej niż przed kon-
fliktem. Na przykład w nadmorskich prowincjach Lata-
kia i Tartus, od zawsze będących matecznikiem alawi-
tów, ich udział procentowy w ostatnich latach zwiększył 
się około 25%, kosztem wypędzonych z tych części  

WOJNA W SYRII KOSZTOWAŁA 
DOTYCHCZAS ŻYCIE 
NIEMAL 400 TYS. OSÓB, 
A POŁOWĘ POPULACJI KRAJU, 
CZYLI OKOŁO 13 MILIONÓW 
LUDZI, ZMUSIŁA DO OPUSZ-
CZENIA DOMÓW. PONAD  
6 MLN UCIEKŁO ZA GRANICĘ

M
I

C
H

A
Ł

 
Z

I
E

L
I

Ń
S

K
I



nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

98

Syrii sunnitów. Także chrześcijanie, już od 
2012 roku masowo eksterminowani i wypę-
dzani przez islamistów ze swych odwiecznych 
siedzib w prowincjach Homs i Hama (wiele 
z tych wspólnot liczyło sobie 2 tys. lat, a za-
kładał je jeszcze św. Paweł), znajdowali schro-
nienie głównie w regionach kraju zdominowa-
nych przez alawitów. 

Informacje napływające z regionu i z sa-
mej Syrii wskazują, że te nowe – w zasa-
dzie już de facto powojenne – realia mają 
wszelkie szanse stać się nową jakością 
w zakresie demografii i struktury etniczno-
-wyznaniowej kraju. Władze w Damaszku nie 
starają się nawet specjalnie ukrywać, że kwe-
stia powrotu do kraju milionów sunnitów nie 
jest na razie dla rządu priorytetem i zapewne 
nigdy się nim nie stanie. Zresztą i sami 
uchodźcy syryjscy, przebywający głównie 
w Libanie (niemal milion osób), Turcji 
(3,5 mln) i Jordanii (ponad pół miliona) nie 
kwapią się do powrotu do kraju. Wobec tych, 
którzy mimo wszystko zdecydowali się na ta-
ki krok, są bowiem często wszczynane docho-
dzenia przez syryjskie władze bezpieczeń-
stwa, formalnie po to, aby wykryć ewentualną 
aktywność ekstremistyczną i terrorystyczną, 
a faktycznie w celu sterroryzowania pozosta-
łej społeczności sunnickiej. 

CENNE ZAANGAŻOWANIE
Osobnym tematem jest skala zniszczeń in-

frastruktury w regionach do niedawna zdomi-
nowanych przez sunnitów – ośrodki takie jak 
Homs, Hama, Aleppo czy wspomniana Dara 
leżą niemal całkowicie w gruzach i nie nadają 
się do normalnego życia. Władze nie spieszą 
się jednak z ich odbudową, co również stano-
wi element represji wymierzonych w społecz-
ność sunnicką. Pierwszeństwo w nabierającej 
powoli tempa rekonstrukcji kraju mają bo-
wiem regiony zamieszkane przez społeczno-
ści i grupy popierające reżim, a głównymi wy-
konawcami (a często też inwestorami) robót 
będą zapewne podmioty z Rosji, Iranu i Chin. 
Jako żywo przypomina to sytuację z sąsied-
niego Iraku, gdzie zdominowany przez szy-
itów rząd centralny w Bagdadzie celowo 
i z premedytacją opóźnia proces rekonstrukcji 
sunnickich miast w zachodniej części kraju – 
zdewastowane przez wojnę Ramadi, Tikrit czy 

Falludża wciąż leżą w gruzach, a ich mieszkań-
cy koczują w pustynnych obozach dla uchodź-
ców. Wyjątek stanowią te ośrodki, w których 
(jak np. w Samarze) znajdują się ważne dla szy-
itów obiekty kultu – tam odbudowa postępuje 
relatywnie szybko, choć i tak koncentruje się 
głównie wokół szyickich meczetów i ich infra-
struktury pątniczej. Podobnych scenariuszy 
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OŚRODKI TAKIE JAK 
HOMS, HAMA, ALEPPO
CZY DARA LEŻĄ NIEMAL 
CAŁKOWICIE W GRU-
ZACH I NIE NADAJĄ SIĘ 
DO NORMALNEGO ŻY-
CIA. WŁADZE NIE SPIE-
SZĄ SIĘ JEDNAK Z ICH 
ODBUDOWĄ, CO RÓW-
NIEŻ STANOWI ELE-
MENT REPRESJI WYMIE-
RZONYCH W SPOŁECZ-
NOŚĆ SUNNICKĄ
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można w najbliższych miesiącach spodziewać się rów-
nież w Syrii.

Utrzymanie się Al-Asada i jego ekipy u steru rządów 
oraz ostateczny sukces reżimu w wojnie domowej nie by-
łyby jednak możliwe bez szeroko zakrojonego wsparcia 
ze strony sojuszników Damaszku. To dzięki pomocy fi-
nansowej, materiałowej i militarnej najpierw Iranu, a póź-
niej również Rosji reżim syryjski mógł przetrwać najgor-
sze dla siebie lata 2012–2015, a później stopniowo odbi-
jać utracone na rzecz rebeliantów rejony kraju. 

Wszystko jednak ma swoją cenę, również zaangażowa-
nie sojuszników Damaszku w wojnę w Syrii. Tym bar-
dziej że udział Teheranu i Moskwy w syryjskiej kampanii 
okazał się dla nich niezwykle kosztowny. I to nie tylko 
w sensie wydawanych przez lata pieniędzy (liczonych już 
w miliardach USD), ale też ludzkiego życia. Sami tylko 
Irańczycy mieli stracić w Syrii około 2,5 tys. żołnierzy, 
a doliczyć należy także straty proirańskiego Hezbollahu 
(niemal 1,5 tys. zabitych) oraz ofiary poniesione przez 
zwerbowane i opłacane przez Irańczyków paramilitarne 
milicje złożone z szyickich „ochotników” z Iraku, Paki-
stanu i Afganistanu (szacunkowe dane mówią tu o około 
10–20 tys. poległych w walkach bojowników). Rosjanie 
stracili w Syrii, przynajmniej oficjalnie, znacznie mniej 
żołnierzy, bo „zaledwie” 109 (stan na koniec września 
2018 roku). 

Warto jednak pamiętać, że już od 2013 roku istotą za-
angażowania Moskwy w konflikt syryjski był nieformal-
ny udział rosyjskich najemników wspierających formacje 
Al-Asada. Wielu z tych ludzi straciło w Syrii życie, 
a wraz z ofiarami kilku nieudanych akcji podejmowanych 
w latach 2017–2018 przez oddziały słynnej „kompanii 
Wagnera”, ich łączna liczba może już iść w setki.

PODZIAŁ ZYSKÓW
Nic zatem dziwnego, że osiągnięte w Syrii zwycięstwo 

musi być obecnie odpowiednio „spłacone” sojusznikom 
przez syryjskie władze, głównie poprzez różnego rodzaju 
koncesje polityczne i ekonomiczne. W przypadku Iranu 
jest to gwarancja udostępnienia terytorium Syrii do ni-
czym nieskrępowanych i nieograniczonych transportów 
wyposażenia wojskowego (włącznie z zaawansowanym 
uzbrojeniem), sprzętu i innych dóbr z Iranu, przez kontro-
lowany przez szyitów Irak, aż do Libanu. 

Dodatkowo, irańskie formacje specjalne z Korpusu 
Strażników Rewolucji Islamskiej i Brygad Al-Kuds 
(szczególnie te zajmujące się wywiadem elektronicznym 
i nasłuchem radiowym) zyskały prawo do organizowania 
swych baz i wysuniętych posterunków w pobliżu granicy 
z Izraelem i Jordanią. I sytuacja w tym zakresie nie zmie-
niła się ani na jotę, nawet mimo niedawnej (wrzesień tego 
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roku) deklaracji Moskwy, że wymu-
si na Teheranie odsunięcie irań-
skich instalacji wojskowych w Syrii 
na odległość 100 km od granicy 
z Izraelem. Dla Tel Awiwu-Jafy 
jest to powód do narastającej fru-
stracji, popychającej Izraelczyków 
do bardziej ryzykownych operacji 
militarnych ich lotnictwa bojowego 
nad Syrią. Działania izraelskie co-
raz częściej narażają jednak na 
szwank bezpieczeństwo syryjskiej 
infrastruktury oraz zdrowie i życie 
samych Syryjczyków, co sprawia, 
że obecność irańskich instalacji jest 
mało popularna.

Z kolei Rosjanie oficjalnie zado-
wolili się „jedynie” uzyskaniem od Damaszku prawa do 
wieczystej dzierżawy instalacji militarnych w Tartusie 
(port wojenny) oraz w Hmejmim (baza sił powietrznych 
i oddziałów specjalnych).

Bez wątpienia w grę wchodzą tu również inne lukra-
tywne korzyści, jak choćby wspomniane wcześniej in-
westycje konieczne do odbudowy zniszczonego wojną 
kraju oraz w przemysł petrochemiczny, a także kontrak-
ty na dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Wszyst-
ko to jednak są tylko kwestie formalne, w istocie bo-
wiem najważniejsza gra toczy się o uzyskanie (lub 
umocnienie) – dzięki obecności w Syrii – geopolitycz-
nych wpływów w całym regionie. To z tego właśnie po-
wodu do aktywnej gry w tym kraju (włącznie z bezpo-
średnim zaangażowaniem środków militarnych) dołą-
czyli w ostatnich latach także Turcy i Amerykanie. 
Sytuacja ta nie powinna dziwić – wszak obszar dzisiej-
szego Lewantu, położony na skrzyżowaniu szlaków ko-
munikacyjnych między Azją, Afryką a Europą, stanowi 
tradycyjnie klucz do całego Bliskiego Wschodu. W nie-
odległej przyszłości dodatkowym atutem tego regionu 
będzie również krzyżowanie się tras lądowych korytarzy 
transportu surowców energetycznych z Bliskiego 
Wschodu do Europy i coraz bardziej głodnej węglowo-
dorów Azji. Kto ma zatem wpływ na sytuację w Syrii 
i wokół niej, ten ma i będzie mieć znacznie większe 
możliwości działania w wielu kwestiach bliskowschod-
nich – zarówno politycznych, jak i ekonomicznych 
(w tym energetycznych). 

Jak na razie, tę geopolityczną rywalizację o prymat 
w Lewancie zdecydowanie wygrywają Irańczycy i Rosja-
nie. Teheran zdołał zrealizować wielkie marzenie (i stra-
tegiczny zamysł) „ojca rewolucji islamskiej”, ajatollaha 
Ruhollaha Chomeiniego, o utworzeniu „szyickiego pół-

księżyca”, czyli objęciu przez Iran 
polityczną i ideologiczną kuratelą pa-
sa ziem zamieszkanych przez szy-
itów, ciągnącego się od wybrzeża 
Morza Śródziemnego na zachodzie, 
przez Irak i Persję, aż do afgańskich 
podnóży Hindukuszu na wschodzie. 
Rosjanie z kolei, po niemal trzech de-
kadach faktycznej nieobecności stra-
tegicznej w regionie bliskowschod-
nim, powrócili tam w glorii i chwale 
zwycięzców, a przede wszystkim 
w roli sprawdzonego i skutecznego 
sojusznika militarnego. Ma to szcze-
gólne znaczenie dla licznych regio-
nalnych reżimów, wciąż mających 
problemy ze standardami demokra-

tycznymi, których przestrzeganie jest traktowane przez 
Zachód jako warunek bliskiej współpracy. 

WIELCY PRZEGRANI
Z kolei do grona największych przegranych w wojnie 

syryjskiej można z pewnością zaliczyć sunnickie monar-
chie arabskie znad Zatoki Perskiej, zwłaszcza Arabię 
Saudyjską. Kraje te przez lata podsycały płomień rewo-
lucji i wojny w Syrii, licząc na obalenie reżimu  
Al-Asada i tym samym na storpedowanie strategicznych 
zamiarów Iranu. Nie dość, że cel ten nie został osiągnię-
ty, to jeszcze sama koalicja saudyjska, utożsamiana 
z Radą Współpracy Zatoki Perskiej, uległa daleko idącej 
wewnętrznej dekompozycji w wyniku głębokiego kryzy-
su powstałego wokół polityki i działań Kataru. Poważnie 
osłabiło to prestiż i siłę całej grupy (a przede wszystkim 
samej Arabii Saudyjskiej), zmniejszając możliwości 
skutecznego działania tej koalicji w regionie. Jednym 
z najbardziej widocznych skutków takiego stanu rzeczy 
jest strategiczny pat w wojnie w Jemenie, która powoli 
staje się dla Rijadu „saudyjskim Wietnamem”.

Konkurowanie mocarstw o wpływy w Lewancie od 
zawsze było motorem napędowym wielu procesów geo-
politycznych na Bliskim Wschodzie i z pewnością nie 
inaczej będzie w przyszłości. Syryjska wojna domowa 
mogła trwać niemal osiem lat w dużej mierze właśnie 
„dzięki” takiemu zaangażowaniu regionalnych i global-
nych mocarstw, które kosztem Syrii i Syryjczyków dążą 
do realizacji własnych interesów na Bliskim Wschodzie. 
Faktyczne zakończenie wojny (czy też raczej: koniec 
większych operacji zbrojnych) nie będzie więc najpewniej 
równoznaczne z zapanowaniem całkowitego spokoju i po-
koju w Syrii. Oby nie okazało się, że ten „zimny pokój” 
okaże się dla Syrii równie zły, co „gorąca wojna”.

DZIĘKI POMOCY  
FINANSOWEJ, MATE-
RIAŁOWEJ I MILITAR-
NEJ NAJPIERW IRANU, 
A PÓŹNIEJ RÓWNIEŻ 
ROSJI REŻIM SYRYJSKI 
MÓGŁ PRZETRWAĆ 
NAJGORSZE DLA SIE-
BIE LATA 2012–2015, 
A NASTĘPNIE STOPNIO-
WO ODBIJAĆ UTRACO-
NE NA RZECZ  
REBELIANTÓW  
REJONY KRAJU
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M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

Prowincja Idlib to ostatni znaczący obszar w Syrii 
kontrolowany przez rebeliantów. Jego przejęcie może trwać 

miesiącami i pochłonąć dziesiątki tysięcy ofiar. 

Bastion dżihadu

Gdy Wschodnia Guta oraz Dara (miasto, w któ-
rym zaczęła się syryjska rewolucja) zostały 
zajęte, można było przyjąć, że Baszszar  
al-Asad nie tylko ustabilizował swoją pozy-

cję, lecz także wygrał toczoną od siedmiu lat wojnę. 
Niemal jedna trzecia Syrii znajduje się pod kontrolą 
Kurdów, a część terenów przy północnej granicy 
została zajęta przez turecką armię, jednak większość 
najważniejszych ośrodków miejskich wróciła pod 
jurysdykcję syryjskiego rządu.

Wykrwawione przedłużającym się konfliktem siły 
prezydenta Asada najprawdopodobniej zostałyby poko-
nane już w 2015 roku, gdyby nie interwencja Rosji. Ab-
solutna dominacja w powietrzu oraz wsparcie na lądzie 
pozwoliły skuteczniej stosować taktykę polegającą na 
okrążaniu, a następnie odcinaniu obszarów zajętych 
przez rebeliantów. Gdy oblężone siły były masakrowane 
nalotami i ostrzałami artyleryjskimi, prowadzono nego-
cjacje mające doprowadzić do kapitulacji. Tak stało się 
w przypadku Daraji, obozu Jarmuk, Dary czy 
Wschodniej Guty. Następnie wycieńczeni wal-
ką bojownicy (wśród nich także ci powiązani 
z Al-Kaidą oraz Państwem Islamskim) wraz 
z całymi rodzinami byli przewożeni w jedno 
miejsce – do prowincji Idlib.

Obecnie przebywa w niej ponad 70 tys. bo-
jowników, przy czym znaczna ich część jest 
związana z radykalnym islamem. Nie dziwi 
więc, że po ustabilizowaniu sytuacji na innych 
frontach Damaszek skierował swój wzrok 
w stronę niewygodnej prowincji. Pod koniec 
sierpnia szef syryjskiego MSZ Walid Muallem 
oznajmił, że odbicie prowincji Idlib jest dla 
syryjskiego rządu priorytetem. „Chcemy to 

osiągnąć dzięki umowom, ale jesteśmy nastawieni na 
pokonanie terrorystów za wszelką cenę”, zaznaczył. 

Na północny front przerzucono około 25 tys. żołnie-
rzy, w tym zaprawione w boju syryjskie oddziały tygry-
sów – Kawat an-Nimr. Jednocześnie na Morzu Śród-
ziemnym zgromadziła się rosyjska flota, która miała 
wesprzeć ofensywę. Piekło, które by się rozpętało, po-
wstrzymała międzynarodowa interwencja. Na początku 
października Turcja i Rosja zdecydowały o utworzeniu 
strefy buforowej i stopniowej demilitaryzacji rebelian-
tów. Oficjalnie chodziło o dobro cywilów żyjących w re-
gionie. W praktyce jest to jednak kolejny ruch w grze 
o strefy wpływów na Bliskim Wschodzie. Do tego mają-
cy wyłącznie zapewnić czas na przeczekanie. 

OSZCZĘDZIĆ CIERPIENIA
Idlib od dekad było zamieszkane przez społeczności 

przeciwne władzy w Damaszku. Gdy tylko zaczęła się 
wojna, ludzie ci organizowali liczne oddziały Wolnej Ar-

mii Syryjskiej, które wyjątkowo zaciekle ściera-
ły się z siłami rządowymi. Po początkowych 
sukcesach zdziesiątkowana, pozbawiona scen-
tralizowanego dowództwa opozycja zaczęła 
ulegać wpływom państw zatoki. Na przełomie 
2011 i 2012 roku w Idlib pojawiła się grupa 
znana jako Dżabat an-Nusra, reprezentująca in-
teresy Al-Kaidy w Syrii. Jej przywódca Abu 
Mohammad al-Joulani w ciągu kilkunastu 
miesięcy niemal od zera zdołał stworzyć 
organizację, której wpływy wykraczały 
znacznie poza granice prowincji. Do Dżabat 
an-Nusry przyłączali się nie tylko zwolennicy 
radykalnego islamu, lecz także bojownicy 
z tzw. umiarkowanej opozycji. W ciągu siedmiu 

Według Staffana 
De Mistury, przed-
stawiciela Organi-
zacji Narodów Zjed-
noczonych ds. Syrii, 
ofensywa w Idlib 
oznacza tragedię 
3 mln cywilów, 
w tym około milio-
na dzieci. En
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lat od powstania organizacja przeszła liczne metamorfozy. 
Ostatecznie w styczniu 2017 roku, po połączeniu m.in. 
z Dżabat Ansar al-Din oraz Dżaisz al-Sunna, utworzyła 
terrorystyczną supergrupę Hayat Tahrir asz-Szam (HTS). 
Szacuje się, że obecnie w Idlib przebywa ponad 10 tys. 
bojowników HTS, co czyni ich jedną z największych sił 
w regionie. Nie jest ona jednak wiodąca. 

Dziś w zbuntowanej prowincji najważniejszą rolę gra 
turecka armia. Militarne zaangażowanie Ankary w sy-
ryjską wojnę domową sięga sierpnia 2016 roku, kiedy 
w ramach operacji „Tarcza Eufratu” utworzono przygra-
niczną strefę buforową. Miała ona na celu zepchnięcie 
bojowników tzw. Państwa Islamskiego w głąb Syrii (za-
razem Turcja wielokrotnie była oskarżana o cichą współ-
pracę z Daesz). Prezydent Recep Tayyip Erdoğan osią-

gnął także drugi strategiczny cel – udało mu się wbić 
klin pomiędzy Afrin i wschodnią część Rożawy, dwa 
obszary kontrolowane przez Kurdów. Dwa lata później, 
w lutym 2018 roku, Turcja zdecydowała się na interwen-
cję w pierwszym z nich. Po dwóch miesiącach ciężkich 
walk Afrin zostało w pełni opanowane przez turecką ar-
mię oraz sprzyjające jej bojówki. Jednocześnie na fron-
cie pomiędzy rebeliantami a siłami Asada zaczęły po-
wstawać tureckie bazy, które miały pełnić funkcję punk-
tów obserwacyjnych i doprowadzać do stopniowej 
deeskalacji w regionie. Oficjalnie powodem ich powoła-
nia było monitorowanie postanowień pokojowych podję-
tych w Astanie. W rzeczywistości jednak umacniały po-
zycję tureckich sił. Pomimo sprzeciwu Damaszku w cią-
gu trzech miesięcy zdołano wybudować 12 takich 

Syryjscy bojownicy  
podczas walk z dżi-
hadystami w połu-

dniowych rejonach 
Aleppo, październik 

2018 roku
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posterunków. W ramach odpowiedzi po drugiej stronie 
frontu podobne punkty rozmieściły Rosja i Iran.

„Dzięki swojej obecności w Idlib Turcja uratowała 
przed śmiercią dziesiątki tysięcy ludzi, a milionom 
oszczędziła cierpienia. Stabilizujemy prowincję i bę-
dziemy kontynuować nasz wysiłek”, powiedział 12 paź-
dziernika prezydent Erdoğan. Zrazem zaznaczył, że na 
terytorium Turcji przebywa obecnie ponad 4 mln 
uchodźców, większość z Syrii. „Działamy bez znaczące-
go wsparcia międzynarodowych społeczności lub orga-
nizacji. Do dzisiaj tylko na pomoc uchodźcom z Syrii 
wydaliśmy 33 mld dolarów. Ratujemy nie tylko nasz ho-
nor, lecz także honor całej ludzkości”, dodał prezydent 
Turcji. Duże znacznie ma jednak fakt, że część uchodź-
ców uciekła z Idlib w wyniku działań fundamentali-
stycznej organizacji Ahrar asz-Szam (obecnie w ramach 
Frontu Wyzwolenia Narodowego – NLF) oraz turkmeń-
skich bojówek. Grupy te są wspierane przez Ankarę 
i walczą ramię w ramię z turecką armią. 

Turcy przemilczeli także strategiczne znaczenie  
prowincji. Przebiegają przez nią szlaki komunikacyjne 
łączące Damaszek, Hamę, Aleppo oraz Latakię. Dla 
Asada zajęcie Idlib oznacza nie tylko ostateczne zwycię-
stwo nad opozycją i dżihadystami, lecz także znaczące 
usprawnienie szlaku komunikacyjnego. Turcy, utrzymu-
jąc swoją obecność w prowincji, są w stanie szachować 
syryjski rząd. Jednocześnie zachowują asa w rękawie, 
którym mogą zagrać na arenie międzynarodowej. 

UŚWIĘCONA WALKA
Według Staffana De Mistury, przedstawiciela Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych ds. Syrii, ofensywa 
w Idlib oznacza tragedię 3 mln cywilów, w tym około 
miliona dzieci. Znaczna część z nich to uchodźcy we-
wnętrzni, którzy zostali wysiedleni bądź uciekli z innych 
regionów ogarniętego wojną kraju. Dla większości 
z nich już teraz sytuacja jest dramatyczna. Zaognienie 
konfliktu nie tylko pozbawi życia kolejne tysiące niewin-
nych osób, lecz także doprowadzi do masowej migracji. 
Udzielenie pomocy tylu ludziom będzie przekraczać 
możliwości jakiejkolwiek organizacji humanitarnej. Ze 
względu na rozłożenie sił w regionie główny jej stru-
mień skieruje się w stronę granicy z Turcją i dalej, 
w kierunku Europy. „Nic nie usprawiedliwia ciężkich 
strat wśród cywilów, nawet walka z terrorystami”, pod-
kreślał Staffan De Mistura.

Pod wpływem nacisków opinii międzynarodowej 
przywódcy Rosji i Turcji zgodzili się na utworzenie stre-
fy buforowej, rozdzielającej siły rządowe od rebeliantów. 
Do 15 października z obszarów przyfrontowych mieli 
się wycofać wszyscy bojownicy, a kontrolę nad tymi  

POMIMO  
OBECNEGO 
ZASTOJU 
ESKALACJA 
WALK W IDLIB 
WYDAJE SIĘ     
BARDZO 
TRUDNA  
DO UNIKNIĘCIA



terenami sprawować łączone patrole. Za wprowadze-
nie planu w życie była odpowiedzialna Turcja, jednak 
już na samym początku stało się oczywiste, że regu-
łom tym nie podporządkują się grupy powiązane 
z Al-Kaidą. Co prawda Hayat Tahrir asz-Szam stwier-
dziło, że „docenia próby tych, którzy chcą chronić 
wyzwolone terytoria”, ale „będzie kontynuować swo-
ją uświęconą walkę” oraz „ostrzega przed podstępem 
zastosowanym przez rosyjskiego okupanta”. W prak-
tyce bojownicy nie wycofali się ze strefy buforowej, 
co więcej, kontynuują przygotowania do obrony. Za-
razem na linii frontu przez cały czas dochodzi do in-
cydentów, w których giną cywile. Wprowadzenie po-
stanowień utrudnia także skomplikowana sytuacja 
wewnątrz prowincji Idlib, gdzie wiele bojówek ściera 
się także między sobą. W ciągu ostatnich tygodni lo-
kalne grupy przeprowadziły serię udanych zamachów, 
w tym na jednego z głównych dowódców HTS,  
Mohammada Abu Faresa al-Turkistaniego. W takich 
okolicznościach wycofanie się z zajmowanych tere-
nów mogłoby nie tylko zostać odebrane jako oznaka 
słabości, lecz także zostałoby z pewnością wykorzy-
stane do zwiększenia lokalnych wpływów. 

W patowej sytuacji znalazły się także syryjski rząd, 
Rosja oraz Turcja. Siły Baszszara al-Asada są w fatalnej 
kondycji, a operacja w Idlib może się ciągnąć miesiąca-
mi. W tym samym czasie Rosjanie zmagają się z coraz 
większymi trudnościami wewnątrz własnego kraju, 
a poparcie ich rodaków dla działań w Syrii znacząco 
zmalało. Warto także pamiętać, że główne cele Mo-
skwy zostały już osiągnięte. Po zabezpieczeniu baz 
w Tartusie i Humajmim wzrok Rosjan skierowany jest 
w stronę Libii oraz Afryki Środkowej. Obecna sytuacja 
jest także korzystna dla Turcji, której strategicznym ce-
lem jest utrzymanie stałej obecności w Syrii. Musi się 
ona także liczyć z tym, że w przypadku otwartego kon-
fliktu utraci kontrolę nad protegowanymi. W powstałym 
chaosie część z nich najprawdopodobniej przedrze się 
przez granicę i w niedalekiej przyszłości będzie stano-
wić poważne zagrożenie. Bez wątpienia miałoby to 
wpływ na bezpieczeństwo pozostałych państw NATO, 
jednak obecni w regionie Amerykanie ograniczają swo-
ją reakcję do działań dyplomatycznych.

Pomimo dzisiejszego zastoju eskalacja walk w Idlib 
wydaje się bardzo trudna do uniknięcia. Dla każdej ze 
stron ustąpienie z zajmowanego stanowiska oznacza-
łoby poważne straty wizerunkowe, ale przede 
wszystkim eliminację z gry o wpływy 
w regionie. Na to ani Moskwa, ani Ankara 
nie mogą sobie pozwolić.

104 STRATEGIE / SYRIA

C
zy Teheran „sieje chaos, śmierć 
i zniszczenie”, jak stwierdził Donald 
Trump, który w uzasadnieniu decyzji, 
dotyczących m.in. zerwania przez 
USA porozumienia nuklearnego z Ira-
nem oraz wprowadzenia nowych 
sankcji, wytoczył przeciwko temu kra-

jowi poważne oskarżenia?
To stwierdzenie jest prowokacyjne wobec samego Ira-

nu, ale też polityki Baracka Obamy. Poprzednik Trumpa 
był bowiem jednym z autorów porozumienia, które Stany 
Zjednoczone zawarły z Iranem w 2015 roku. Retoryka 
wypowiedzi obecnego prezydenta w dużym stopniu wy-
nika jednak z amerykańskich doświadczeń z Teheranem. 
W takiej narracji Iran rzeczywiście jest wrogiem numer 
jeden dla USA i vice versa. Chociaż zawsze się zastana-
wiam, w jakim stopniu jest ona ukierunkowana na odbior-
ców krajowych, a w jakim znajduje odzwierciedlenie 
w rzeczywistych kontaktach na poziomie międzynarodo-
wym. Iran i Stany Zjednoczone oczywiście nie utrzymują 
ze sobą relacji dyplomatycznych, ale chcąc nie chcąc, te 
dwie siły czasem muszą podejmować ze sobą jakąś formę 
współpracy.

Na początku października 
Francuzi ogłosili, że wy-
wiad irański przygoto-
wywał pod Paryżem 
zamach na irań-
skich opozycjoni-
stów. Zatem przed-
stawiciele innych 
państw potwier-
dzają tezę o sianiu 
chaosu?

Celem zamachu 
miała być lewicowa 
organizacja Ludowi Mu-
dżahedini, w Ira-
nie uznana za 
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o niestabilnej sytuacji w Iranie i rywalizacji 
o miano najważniejszego gracza w regionie 

rozmawia Robert Sendek.

Z  M a t e u s z e m  M .  K ł a g i s z e m

KTO ZBIERA 
BURZĘ

terrorystyczną. Przed laty brała ona czynny 
udział w rewolucji islamskiej, ale nigdy nie zo-
stała dopuszczona do władzy. Dość szybko za-
częto jej członków wyłapywać i zamykać 
w więzieniach, a liderzy uciekli do Francji. 

Czy francuskie oskarżenia nie potwierdzają  
tezy Trumpa?

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każ-
de państwo stara się wyjść na swoje przy jak 
najmniejszych kosztach własnych. Iran stara 
się walczyć o swoje dobre imię na różne spo-

soby, nie zawsze zgodne z uzna-
nymi przez nas standardami 
m i ę d z y n a r o d ow y m i . 

Zresztą nie tylko Te-
heran tak postępuje, 
bo chociażby z ostat-

nich dni mamy przy-
kład niewyjaśnionego 
zniknięcia w Turcji sau-
dyjskiego dziennikarza, 
który wszedł na teren 
konsulatu Arabii Sau-
dyjskiej. Wystą-

pię jednak trochę w roli adwokata Irańczy-
ków – ich sytuacja wcale nie jest prosta. 
Wprawdzie dziś nie ma kolonializmu w typo-
wej dziewiętnastowiecznej odsłonie, ale za to 
opanowuje się różne obszary gospodarcze. 
Bliski Wschód jest takim terenem nowej kolo-
nizacji państw zachodnich. Irańczycy od kil-
kudziesięciu lat nie mogą się dogadać z Ame-
rykanami w wielu fundamentalnych kwe-
stiach, więc czują się zagrożeni. Proszę 
zwrócić uwagę na to, co dzieje się po 2001 ro-
ku w najbliższym sąsiedztwie ich państwa. 
Mam na myśli amerykańsko-natowską inter-
wencję w Afganistanie i szukanie przez Stany 
Zjednoczone sojuszników w Azji Centralnej. 
Co więcej, sąsiedni Pakistan jest mocno zwią-
zany z USA, natomiast nie zawsze ma dobre 
stosunki z Teheranem. Na dodatek w Iraku 
również pojawili się Amerykanie i stworzyli 
swoje bazy w krajach rejonu Zatoki Perskiej. 
Okazuje się, że w sąsiedztwie Iranu znalazły 
się siły, które nie są mu przychylne…

Uzasadnia Pan działania Iranu poczuciem 
zagrożenia?

Próbuję je obronić, pytając: 
kto ma decydować o tym, że ja-
kieś państwa mają do czegoś 
prawo, a inne nie? Opowiadając 
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się w 1979 roku za powstaniem republiki islam-
skiej, Irańczycy wyraźnie pokazali światu, że nie 
chcą ani zachodniego, ani wschodniego modelu 
funkcjonowania państwa. Zamierzają stworzyć 
swój własny. Ta niezależność miała się przeja-
wiać w różnych sektorach życia społecznego, 
ekonomicznego, politycznego. Chociaż wiado-
mo, że Irańczycy nie żyją w próżni i na wielu 
płaszczyznach są uzależnieni od krajów sąsied-
nich, Europy czy Stanów Zjednoczonych, w ja-
kimś stopniu tę trzecią drogę udało im się wyty-
czyć. Nie podoba się to wielu państwom, Stanom 
Zjednoczonym również.

Przejdźmy do sankcji. W jaki sposób mogą 
się one przełożyć na sytuację w Iranie?

Już sama zapowiedź nałożenia sankcji wywo-
łała poważne perturbacje ekonomiczne. Zresztą 
Iran od dłuższego czasu boryka się z problema-
mi wynikającymi z tego, że nie jest do końca 
gospodarką liberalną, która w dodatku nie jest 
dobrze zarządzana.

W wypowiedziach amerykańskich polity-
ków z otoczenia prezydenta Trumpa poja-
wiały się konkretne uzasadnienia wprowa-
dzenia sankcji. Rudolf Giuliani, osobisty 
prawnik Trumpa, mówił, że mają one do-
prowadzić w Iranie do załamania gospo-
darczego, a wtedy… 

…a wtedy Irańczycy sami dokonają we-
wnętrznej rewolucji i przekształcą swój system 
polityczny. Ta logika, moim zdaniem, pokazuje, 
że ci ludzie nie przeczytali podstawowych opra-
cowań amerykańskich na temat Iranu. Jaki sys-
tem polityczny miałby zastąpić obecny? Jeśli 
nie islamska republika, to co? Monarchia? Kto 
miałby stanąć na jej czele? A może trzeba 
wprowadzić system demokratyczny? No do-
brze, tylko że republika islamska ma cechy sys-
temu demokratycznego. Owszem, nie każdy 
może startować w wyborach. Każdy jednak peł-
noletni obywatel ma prawa wyborcze. Istnieją 
tam ugrupowania bardziej konserwatywne, 
a także bardziej liberalne. Nie wydaje mi się, by 
przykręcanie śruby, narzucanie sankcji mogło 
zainicjować powstanie w Iranie jakiegoś ruchu, 
który zaproponowałby coś nowego.

Odmienne stanowisko prezentują przedsta-
wiciele Unii Europejskiej, którzy twierdzą, że 

sankcje są nieuzasadnione. Unia ma jednak 
kłopot z tym, w jaki sposób formalnie można 
je obejść. Sankcje uderzają głównie w system 
bankowy. Zatem żeby zapłacić za irańską ro-
pę, trzeba…

…przewozić pieniądze w walizkach. Tak, to 
prawda.

Ze strony Unii Europejskiej padły już zapo-
wiedzi, że zostanie stworzony jakiś system, 
który umożliwi operacje finansowe z Iranem.

I to może być odpowiedź na pytanie, dlacze-
go Amerykanie używają takiego narzędzia jak 
sankcje. Być może jest to geopolityczna roz-
grywka skierowana przeciwko państwom, które 
chciałyby odejść od systemu rozliczeniowego 
w dolarach. Dlaczego nie można się rozliczać 
się na przykład w juanach? One nie przepływa-
łyby przez banki amerykańskie, które czerpią 
z tego dochody. W Iranie kwestia transferu pie-
niędzy zawsze była dużym problemem, nie tyl-
ko dla firm, lecz także dla zwykłych ludzi. Ob-
chodzono go na różne sposoby, mniej lub bar-
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Dr MATEUSZ M. KŁAGISZ jest pracownikiem Zakładu  

Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Władze Iranu  
próbują na różne 
sposoby zdobyć  
na Bliskim 
Wschodzie pozycję 
lidera, ale muszą 
się mierzyć z inny-
mi pretendentami 
do tego miana

dziej udolnie, ale to był jeden z hamulców, przez który 
wiele polskich firm nie było w stanie inwestować w tym 
kraju. Brak możliwości swobodnego przepływu gotówki 
od wielu lat hamuje rozwój gospodarczy Iranu.

Donald Trump kilka miesięcy temu ogłosił, że Stany 
Zjednoczone wycofują się z układu nuklearnego z Te-
heranem. Jak ta decyzja może wpłynąć na sytuację 
wewnętrzną w Iranie?

Porozumienie z 2015 roku było w Iranie określane jako 
wielkie osiągnięcie państwa i samych Irańczyków. Zerwa-
nie układu przez Amerykanów oraz nałożenie sankcji wy-
wołało zatem w tym kraju szok. Dla prezydenta Hasana 
Rouhaniego to poważny problem wizerunkowy. Wypraco-
wał on bowiem porozumienie, które przestaje obowiązy-
wać. To jest woda na młyn dla konserwatystów, którzy wy-
raźnie mówią, że w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi 
trzeba używać języka siły. W konsekwencji mogą nastąpić 
przetasowania na tamtejszej scenie politycznej.

Iran pretenduje do statusu regionalnego mocarstwa. 
Czy słusznie? Jaką pozycję zajmuje ten kraj na arenie 
międzynarodowej? 

Władze Iranu próbują na różne sposoby zdobyć na Bli-
skim Wschodzie pozycję lidera, ale muszą się mierzyć 
z innymi pretendentami do tego miana. O ile na przykład 
relacje irańsko-tureckie są poprawne, o tyle istnieją pro-
blemy w kontaktach na linii Teheran – Rijad. Iran tak na-
prawdę prowadzi z Arabią Saudyjską tzw. wojnę zastęp-
czą. Nie toczy się ona ani na terenie irańskim, ani saudyj-
skim, lecz w Iraku, Jemenie czy Syrii. To jest rozgrywka 
między państwami aspirującymi do miana głównych gra-
czy w regionie. Tę rywalizację dodatkowo podgrzewa to, 
że za Arabią Saudyjską stoją Stany Zjednoczone.

Irańczycy oskarżają Arabię Saudyjską m.in. o to,  
że inspirowała wrześniowy atak w mieście Ahwaz.

W ciągu ostatnich ośmiu lat w Iranie doszło do czte-
rech zamachów, z czego dwa były inspirowane przez gru-
py arabskie. Napięcia między Irańczykami a społeczno-
ściami arabskimi wynikają z pewnych zaszłości historycz-
nych, na które nakładają się kwestie religijne. Arabowie 
w Iranie nie są uznaną mniejszością etniczną, bo tam nie 
ma takiej kategorii jak mniejszość etniczna, lecz jest reli-
gijna. Wszyscy ludzie niebędący chrześcijanami, żydami 
czy zaratusztrianami, są muzułmanami, więc Arabowie 
również są uważani za członków wspólnoty islamskiej. 
Z tego tytułu nie przysługuje im np. prawo do szkolnictwa 
w rodzimym języku arabskim. Niewykluczone, że zama-
chy są próbą pokazania Irańczykom, że muszą uważać 
przy prowadzeniu rozgrywek w regionie, bo mogą one 
przenosić się także na ich teren. Mam na myśli dwa zama-
chy, które miały miejsce w Teheranie w czerwcu 2017 ro-
ku – przed parlamentem i przy mauzoleum imama Cho-
meiniego. Były to pierwsze od kilku lat akty terroru wy-
raźnie inspirowane przez grupy arabskojęzyczne. 

Co do zamachu w Ahwazie, to ważna jest tu symboli-
ka. Do ataku doszło 22 września, czyli w rocznicę inwazji 
irackiej na Iran w 1980 roku. Wybrano też nieprzypadko-
we miejsce. Ahwaz jest centrum Chuzestanu, najbardziej 
arabskiego ostanu w całym Iranie. Zresztą ten region jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu nazywał się Arabistanem. Dość 
głośno było niedawno na temat tweeta jednego z wykła-
dowców arabskich ze Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich. Padło w nim stwierdzenie, że atak wojskowy na 
obiekty militarne nie jest aktem terroru. Było to potem 
przedmiotem dosyć ostrej repliki ze strony Irańczyków, 
ale przekaz jest jasny. Może to brutalnie zabrzmi, ale nie 
sposób prowadzić różnych działań w świecie, zwłaszcza 
militarnych, i oczekiwać, że nie spotkają się one z reper-
kusjami. Iran jako państwo aspirujące do roli rozgrywają-
cego na Bliskim Wschodzie musi się z tym liczyć.
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Strategiczna 
północ

Władze Norwegii 
są zainteresowane 
stałą obecnością 

wojsk sojuszniczych 
w północnej części 

kraju.

T A D E U S Z  W R Ó B E L

W ielka Brytania zamierza wzmoc-
nić obronę Arktyki i dalekiej pół-
nocy”, zapowiedział 30 września 
2018 roku w Birmingham mini-

ster obrony Gavin Williamson podczas dorocz-
nego spotkania Partii Konserwatywnej. Kilku-
set brytyjskich żołnierzy zostanie rozmieszczo-
nych w bazie na północy Norwegii. Wraz 
z nimi mają tam stacjonować wojskowi amery-
kańscy, holenderscy i norwescy. To kolejne po-
sunięcie sojuszu północnoatlantyckiego w ob-
liczu rosnącej aktywności militarnej Rosji 
w tej części świata, czego jednym z przejawów 
jest ponowne uaktywnienie zamkniętych poso-
wieckich baz wojskowych za kręgiem polar-
nym. Zaobserwowano też zwiększoną obec-
ność rosyjskich okrętów podwodnych na pół-
nocnym Atlantyku, przez który przebiegają 
kluczowe dla bezpieczeństwa świata zachod-
niego szlaki komunikacyjne. Dotyczy to 
zwłaszcza wód pomiędzy Grenlandią, Islandią 
a Wielką Brytanią. Williamson zauważył, że 
aktywność sił podwodnych Rosji na północ-
nym Atlantyku zbliżyła się do poziomu z cza-
sów zimnej wojny. „Musimy podjąć starą misję 
NATO, zabezpieczenia północnego Atlantyku 
oraz linii komunikacyjnych i dostaw przez 

Atlantyk”, stwierdził szef norweskiego resortu 
obrony Frank Bakke-Jensen.

KOMANDOSI WRACAJĄ NA PÓŁNOC
W kwietniu tego roku Royal Navy poin-

formowała, że atomowy okręt podwodny 
HMS „Trenchant” wynurzył się, przebijając 
pokrywę lodową. Była to pierwsza taka opera-
cja od dziesięciu lat. Dwa miesiące później mi-
nister Williamson zapowiedział rozmieszcze-
nie na Islandii samolotów wielozadaniowych 
Typhoon. Do północnej Norwegii zostaną wy-
słani także żołnierze z 3 Brygady Komando-
sów Królewskiej Piechoty Morskiej. W Bir-
mingham Williamson potwierdził to, co po-
wiedział kilka dni wcześniej gazecie 
„The Sunday Telegraph”, że w przyszłym roku 
trafi tam około 800 brytyjskich marines, którzy 
będą się szkolić do działań w tamtejszych wa-
runkach klimatycznych. Brytyjczycy mają tam 
spędzać zimy przez następne dziesięć lat, po-
cząwszy od 2019 roku. 

Wybór tej jednostki nie jest przypadkowy. 
Podczas zimnej wojny to właśnie 3 Brygada Ko-
mandosów intensywnie przygotowywała się do 
obrony Norwegii na wypadek sowieckiej agre-
sji. Aktywność w tym rejonie zmniejszyła się 
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W materiale przy-
gotowanym przez 
placówkę badaw-
czą Royal United 
Service Institute 
dla parlamentarnej 
komisji obrony  
politykę wobec  
Arktyki nazwano 
zaniedbaniem.
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Traktat podpisały 9 lutego 

1920 roku w Paryżu (wszedł 

w życie w 1925 roku) Dania, 

Francja, Holandia, Japonia,  

Stany Zjednoczone, Wielka  

Brytania, Włochy i Szwecja. 

Związek Sowiecki dołączył do 

niego w 1924 roku. Obecnie sy-

gnatariuszami są 42 państwa, 

w tym Polska. Na podstawie 

traktatu obywatele tych krajów 

mogą się osiedlać na archipela-

gu Svalbard bez uzyskania nor-

weskiej wizy. Obecnie zamiesz-

kuje tam kilkuset Rosjan. Działa 

też rosyjska firma górnicza, po-

nieważ znajdują się tam złoża 

węgla kamiennego. Svalbard, 

który rząd norweski ogłosił 

w 1950 roku terytorium neutral-

nym, jest zdemilitaryzowany.

SPORNY 
SVALBARD

Svalbard

Morze Barentsa

Morze 
Grenlandzkie

Ocean Arktyczny
Grenlandia

Norwegia

Spitsbergen

zarówno ze względu na zakończenie 
zimnej wojny i rozpad Związku  
Sowieckiego, jak i późniejszego du-
żego zaangażowania Wielkiej Bryta-
nii w Afganistanie. „W ramach nowej 
strategii dla Arktyki szkolenie mari-
nes będzie prowadzone we współpracy z Norwegią w per-
spektywie długofalowej i zintegrowane z norweskim pla-
nem obrony, który zapewni brytyjskim oddziałom wyjąt-
kową możliwość szkolenia się wraz z kluczowym 
sojusznikiem”, powiedział szef resortu obrony. 

Wspólne arktyczne szkolenia to niejedyny przykład na 
bliską współpracę militarną pomiędzy Londynem a Oslo. 
Innym jest patrolowanie północnego Atlantyku, na którym 
bardzo aktywna stała się w ostatnich latach rosyjska mary-
narka wojenna. Stąd Wielka Brytania i Norwegia zdecydo-
wały się na zakup nowych morskich samolotów patrolo-
wo-uderzeniowych Boeing P-8 Poseidon. Brytyjczycy  
będą mieli ich dziewięć, a Norwegowie pięć. Pierwsze 
z tych maszyn wejdą do służby w latach 2019–2020.

W materiale przygotowanym przez placówkę badaw-
czą Royal United Service Institute dla parlamentarnej ko-
misji obrony politykę wobec Arktyki nazwano jednym 
z zaniedbań. Raport tejże komisji otrzymał równie wiele 
znaczący tytuł „Na cienkim lodzie: brytyjska obrona 
w Arktyce”. Ostrzeżono w nim m.in., że zwiększenie za-
angażowania Zjednoczonego Królestwa w zapewnienie 

bezpieczeństwa na dalekiej północy 
może się okazać trudne ze względu 
na ograniczone środki. Eksperci 
wskazują, że Arktyka jest takim  
regionem, gdzie stosunkowo mały 

brytyjski wkład może mieć duże znaczenie.

OCZEKIWANIA OSLO
Ograniczenie szkoleń w warunkach arktycznych nie 

oznaczało, że Brytyjczycy całkowicie je zarzucili. Cho-
ciażby w lutym 2018 roku w północnej Norwegii, w głę-
bi koła podbiegunowego, w rejonie poniemieckiego  
lotniska w Bardufoss, odbyły się ćwiczenia brytyjsko-
-amerykańskie. Ze strony brytyjskiej uczestniczyli 
w nich kompania z 45 Komanda 3 Brygady oraz 50 żoł-
nierzy z 3 Dywizji. Wraz z nimi szkoliło się 250 amery-
kańskich marines. W czasie manewrów temperatura wy-
nosiła minus 23ºC. 

W środkowej Norwegii ćwiczą też wojska z innych 
państw NATO. 25 października rozpoczęły się najwięk-
sze od 2002 roku manewry wojskowe sojuszu „Trident 
Juncture”, w których uczestniczy 40 tys. żołnierzy 
z 30 krajów. Ćwiczący dysponują m.in. 130 samolotami 
i śmigłowcami oraz 70 okrętami.

Niemniej jednak władze Norwegii, podobnie jak 
Polski, są zainteresowane stałą obecnością wojsk  

Norwescy żołnierze, 
US Marines oraz  
holenderscy i brytyj-
scy komandosi  
co roku biorą udział 
w ćwiczeniach 
„Cold Response”  
na północy  
Norwegii.
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sojuszniczych na jej dalekiej północy, w po-
bliżu liczącej około 200 km lądowej granicy 
z Rosją, ponieważ, choć unikają wskazywa-
nia jej jednoznacznie jako przeciwnika, nie 
kryją obaw przed wielkim sąsiadem. Jednym 
z sygnałów alarmowych dla Norwegii była 
wiadomość, że podczas ubiegłorocznych ma-
newrów „Zapad” Rosjanie mieli ćwiczyć de-
sant na region Svalbard, do którego pretensje 
rości sobie Moskwa.

Z tym związana jest prośba Norwegii skie-
rowana do USA w czerwcu 2018 roku o roz-
mieszczenie 700 żołnierzy piechoty morskiej 
na jej północy. Jako ich bazę władze w Oslo 
wskazały Setermoen, 420 km od granicy  
z Rosją. Waszyngton wyraził na to zgodę 
i do Norwegii trafią żołnierze 3 Batalionu 
8 Pułku Piechoty Morskiej. Od stycznia 
2017 roku w środkowej części tego państwa, 
w Trondheim, stacjonuje około 330-osobowy 
rotacyjny kontyngent marines.

WIELKIE WYZWANIE 
Jak zapowiedział minister Williamson, w ba-

zie na północy Norwegii mają się znaleźć rów-
nież żołnierze holenderskiej piechoty morskiej. 
Tymczasem w końcu września media obiegła 
informacja, że tysiąc Holendrów, którzy przy-
byli na ćwiczenia „Trident Juncture”, nie miało 
odpowiednich dla tamtejszych warunków kli-
matycznych ubrań. Dziwne niedopatrzenie, 
gdyż jednostki holenderskie szkoliły się w Nor-
wegii wielokrotnie. Wiedza o tym, że jesienią 
temperatury w nocy spadają tam poniżej zera, 
nie powinna być niczym nowym w minister-
stwie obrony.

Sami Norwegowie też zaliczyli różne 
wpadki w sferze obronnej. Przed kilkoma 
miesiącami norweski parlament – Storting 
zadecydował o zamknięciu bazy lotniczej 
Andøya, położonej na wyspie o tej samej na-
zwie, w której stacjonują norweskie samoloty 

patrolowe P-3 Orion. Kupione przez Norwe-
gów maszyny P-8 mają trafić do położonej 
dalej na południe bazy Evenes, w pobliżu 
miast Narwik i Harstad. Dziennik „Klasse-
kampen” dotarł do dokumentu resortu obro-
ny, w którym wojskowi argumentowali, że 
Andøya powinna być zachowana jako baza 
wsparcia i przygotowana do przyjęcia w razie 
potrzeby natowskich sił wzmocnienia.

Pozostaje mieć nadzieję, że co do tej instala-
cji norwescy decydenci nie podejmą pochop-
nych decyzji, jak to miało miejsce w przypadku 
bazy morskiej Olavsvern, w pobliżu Tromsø. 
Wydrążona w skałach w drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych XX wieku instalacja koszto-
wała 4 mld koron i była przeznaczona dla okrę-
tów podwodnych. W 2002 roku Olavsvern utra-
cił status bazy morskiej (orlogsstasjon). Siedem 
lat później został zamknięty przez rząd, którego 
premierem był Jens Stoltenberg. W tym czasie 
NATO nie widziało potrzeby utrzymywania 
Olavsvern. Potem dawna baza wojskowa zosta-
ła sprzedana za 38,1 mln koron lokalnemu 
przedsiębiorcy Gunnarowi Wilhelmsenowi. 
Niebawem dużą konsternację w Norwegii wy-
wołała informacja, że wynajął on Olavsvern ro-
syjskim firmom powiązanym z Gazpromem. 
Część ekspertów i byłych wojskowych uważa, 
że w przypadku Rosji z pewnością na pokła-
dach zawijających tam jednostek znajdują się 
osoby powiązane z tajnymi służbami. Emery-
towany wiceadm. Jan Reksten stwierdził, że 
w przypadku Olavsvern Norwegia poniosła po-
dwójną porażkę. „Norweskie siły zbrojne stra-
ciły ważną bazę, a teraz są tam rosyjskie stat-
ki”. Pojawiła się opinia, że był to największy 
błąd w najnowszej historii tego kraju.

Niestety, błędów i zaniedbań z ponad 20 lat 
nie da się naprawić szybko. A poważnym pro-
blemem we wzmacnianiu obecności w Arkty-
ce, jak w przypadku wielu innych spraw 
w NATO, mogą się okazać pieniądze. 

ZWIERZCHNICTWO NAD REGIONEM 
SVALBARD PRZYZNAŁ NORWEGII 
TRAKTAT SPTISBERGEŃSKI

FRANK 
BAKKE-JENSEN, 
szef norweskiego 
resortu obrony: 
„Musimy podjąć 
starą misję NATO, 
zabezpieczenia pół-
nocnego Atlantyku 
oraz linii komunika-
cyjnych i dostaw 
przez Atlantyk”.
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Wostatnich dniach września dużą popularność zdobył w Macedonii taki dowcip: 
stoi Macedończyk przed drzwiami do NATO i Unii Europejskiej. Ktoś z tam-

tej strony zachęca: „Proszę wejść”! Na co słyszy odpowiedź: „Nie, dziękujemy, my 
tylko oglądamy”. 

Dowcip ten cytowano przy okazji referendum, które odbyło się w Macedonii 
30 września 2018 roku. Obywatele mieli się w nim wypowiedzieć właśnie w tej 
sprawie: czy dalej chcą stać pod drzwiami dwu wielkich organizacji międzynaro-
dowych, czy też może zechcą do nich wstąpić? Pytanie referendalne zostało sfor-
mułowane w następujący sposób: „Czy jesteś za członkostwem w Unii Europej-
skiej i NATO powiązanym z przyjęciem umowy między Republiką Macedonii 

i Republiką Grecką”?
Wzmiankowana w pytaniu macedońsko-grecka umowa kończy wieloletni spór między obydwo-

ma krajami bałkańskimi o nazwę „Macedonia”. Zawarte w czerwcu 2018 roku porozumienie prze-
widuje m.in., że kraj ze stolicą w Skopje ma się nazywać „Macedonia Północna”. Warunek jest jed-
nak taki, że obywatele muszą tę zmianę zaakceptować.

Tymczasem w poreferendalnych komentarzach ogłaszano i zwycięstwo, i klęskę całego głosowa-
nia. Z jednej strony ogromna większość osób, które wzięły w nim udział, wyraziła poparcie dla inte-
gracji kraju ze strukturami UE i NATO. Za przyjęciem grecko-macedońskiej umowy (co oznacza 
zmianę nazwy kraju) było 91,4% osób biorących udział w referendum, przeciwko – zaledwie 5,8%. 
Skala poparcia dla integracji ze strukturami euroatlantyckimi jest przygniatająca i politykom mace-
dońskim, którzy nawoływali do odrzucenia referendum, powinno to dać do myślenia. Z drugiej jed-
nak strony frekwencja była wyraźnie niższa od oczekiwanej. Oficjalne wyniki mówią, iż w głosowa-
niu wzięło udział zaledwie 37% uprawnionych, a zatem znacznie mniej niż podczas ostatnich wybo-
rów parlamentarnych z 2014 i 2016 roku czy prezydenckich w 2014 roku. Oznacza to także, iż 
frekwencja była zbyt niska, by według macedońskiego prawa referendum mogło zostać uznane za 
ważne. To istotne o tyle, że było ono jedynie głosowaniem konsultacyjnym, rozstrzygająca jest teraz 
decyzja parlamentu. 

Zaev nie ma większości, by wymagane w umowie z Grekami zmiany w konstytucji gładko prze-
prowadzić przez parlament. Premier stanął jednak na głowie i w kluczowym głosowaniu przeciągnął 
na swą stronę kilku posłów opozycji. Dzięki temu 19 października udało się przegłosować otwarcie 
procedury prowadzącej do zmian w ustawie zasadniczej.

Jest jednak problem z tym, co dalej. Referendum było wprawdzie zwycięstwem Zaeva, gdyż 
poparcie dla zmian okazało się duże. Jednocześnie nadal nad premierem wisi widmo klęski, 
gdyby w kolejnych głosowaniach nie udało się przeforsować poprawek do 
konstytucji. Z kolei dla opozycji referendum było niepowodzeniem, więk-
szość głosujących wyraźnie wsparła bowiem projekt rządowy. Jednak da-
lej nic nie jest przesądzone, a do końca całej procedury daleko.

Co to właściwie oznacza? Najpewniej niekończące się potyczki parla-
mentarne, być może także nowe wybory. A wtedy wszystko będzie  
możliwe.

R O B E R T  
S E N D E K

Zwycięstwo i klęska 
w jednym

STRATEGIE / MACEDONIA
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Na początku września 2018 roku prasę w całej 
Europie obiegła wieść: w Sarajewie doszło do 
walk ulicznych. Regularną bitwę z jednostka-
mi policji stoczyli wówczas weterani wojny do-

mowej z lat dziewięćdziesiątych. Służby porządkowe mu-
siały użyć sikawek oraz gazu łzawiącego, nie obyło się bez 
rannych i poszkodowanych. Do polskich mediów dotarły 
tylko pojedyncze kadry z tych wydarzeń, problem jest jed-
nak większy i złożony na tyle, że od kilku lat nieustannie 
się przewija w polityce wewnętrznej Bośni i Hercegowiny. 

Salko Bukvarević, człowiek odpowiedzialny za sprawy 
weteranów i inwalidów wojennych, notabene szef specjal-
nego ministerstwa w rządzie Federacji Bośni i Hercego-
winy, skomentował wrześniowe wydarzenia słowami: 
„Naprawdę żałuję tego, co się stało w Sarajewie. Uwa-
żam, że wszystkie kwestie trzeba rozwiązywać drogą dia-
logu, poprzez przedstawicieli, a nie na ulicy, nie przez 
blokady. Musimy ciągle rozmawiać, prowadzić negocja-
cje i w żadnym wypadku nie doprowadzić do 
sytuacji, w której mamy potyczki uliczne. To 
było absolutnie niepotrzebne”.

Wielu weteranów słowa Bukvarevicia odebra-
ło jako kpinę. Bo ich zdaniem właśnie na tym 
polega cały problem, że strona rządowa albo uni-
ka podjęcia rozmów, albo też po prostu nie do-
trzymuje obietnic. Wrześniowe protesty nie były 
pierwszą w Bośni i Hercegowinie manifestacją 
byłych żołnierzy, i zapewne nie ostatnią. Przepy-
chanki z policją zdarzały się już wcześniej, po 
raz pierwszy natomiast protest weteranów za-
kończył się uliczną bójką.

W następnych dniach przyszło otrzeźwienie, 
uczestnicy zamieszek przeprosili sarajewian za 

to, co się wydarzyło. Starali się jednocześnie wyjaśnić, że 
ich protest wynika z desperacji: instytucje państwowe od 
długiego czasu nie są w stanie rozwiązać problemów, z ja-
kimi zwracają się do nich byli żołnierze.

SPRAWA POLITYCZNA
Praktycznie wszystkie kraje, które powstały na gruzach 

byłej Jugosławii, muszą się dziś mierzyć z problemem 
weteranów wojennych. Różnie im to wychodzi. W Chor-
wacji ta drażliwa sprawa została rozstrzygnięta dopiero 
pod koniec 2017 roku, kiedy parlament przyjął nową usta-
wę, gwarantującą szeroko zakrojoną pomoc dla wetera-
nów, inwalidów wojennych oraz ich rodzin. Swoje proble-
my z byłymi żołnierzami mają zarówno władze Serbii, jak 
i rząd Kosowa. Największe jednak wyzwanie weterani 
wojny z lat dziewięćdziesiątych stanowią dla władz Bośni 
i Hercegowiny. Los byłych żołnierzy jak w soczewce sku-
pia bowiem trudności, z którymi dziś musi mierzyć się 

ten bałkański kraj. Wynikają one w dużej mie-
rze z najnowszej historii Bośni i Hercegowiny. 
Państwo to zostało ukształtowane w połowie lat 
dziewięćdziesiątych, m.in. za sprawą tzw. ukła-
du z Dayton. Ustalono wówczas podział admi-
nistracyjny kraju, odzwierciedlający w dużej 
mierze podziały etniczne i religijne. Państwo 
tworzą dwa główne podmioty, wyodrębnione 
według kryterium etnicznego: Republika Serb-
ska, zdominowana przez Serbów, oraz Federa-
cja Bośni i Hercegowiny, gdzie większość 
mieszkańców stanowią Chorwaci oraz Bosznia-
cy (bośniaccy muzułmanie). Osobnym elemen-
tem tej układanki jest niewielki dystrykt Brčko. 
W tak podzielonym państwie obok siebie żyją 

Uczestnicy wojny z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w tak 
podzielonym i doświadczonym przez historię kraju jak Bośnia i Hercegowina 

nie mają łatwego życia. Od kilku lat próbują skłonić rząd, by zajął się ich 
sprawami. Na razie bezskutecznie.

Weteranów 
walka o godność

R O B E R T  S E N D E K

Salko Bukvarević, 
człowiek odpowie-
dzialny za sprawy 
weteranów i inwali-
dów wojennych: 
„Wszystkie kwestie 
trzeba rozwiązywać 
drogą dialogu, (...) 
a nie na ulicy”.
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dziś ludzie, którzy dwadzieścia kilka lat temu prowadzili 
ze sobą wojnę, walcząc po przeciwnych stronach baryka-
dy. Z tego właśnie względu jednolite dla całego kraju roz-
wiązanie kwestii weteranów praktycznie nie wchodzi 
w grę. Sprawę tę powierzono organom państwowym niż-
szego szczebla. Inaczej wygląda ona w Republice Serb-
skiej, inaczej zaś – w chorwacko-muzułmańskiej Federa-
cji Bośni i Hercegowiny.

HISTORIA PROTESTU
Szczególnie duży problem stanowią weterani właśnie 

w Federacji Bośni i Hercegowiny, gdzie trudności nara-
stały od dłuższego czasu. Były one artykułowane już na 
marginesie wielkich demonstracji, jakie przetoczyły się 
przez Bośnię na początku 2014 roku. Najbardziej aktyw-
ni działacze środowiska, w tym Sulejman Fejzić, dawny 
oficer armii bośniackiej, próbowali nagłośnić w kolejnych 
wystąpieniach trudną sytuację weteranów i ich rodzin. Na 
większą skalę do protestów zaczęło dochodzić od maja 
2016 roku. Zorganizowano wówczas pierwszą blokadę 
dróg. Ponieważ jednak rząd nie podjął żadnych kroków, 
a czas mijał, w czerwcu 2017 roku weterani zdecydowali 
się na protest przed budynkiem Rządu Federacji BiH. 

NA POTRZEBY BYŁYCH  
ŻOŁNIERZY COROCZNIE  
W BOŚNI I HERCEGOWINIE 
PRZEZNACZA SIĘ NIEMAŁE 
KWOTY, KTÓRE MOCNO 
OBCIĄŻAJĄ FINANSE  
PUBLICZNE. TYMCZASEM, 
JAK SIĘ OKAZUJE,  
PIENIĄDZE WCALE 
NIE TRAFIAJĄ TAM,  
GDZIE SĄ NAJBARDZIEJ  
POTRZEBNE

Zorganizowali nawet miasteczko namiotowe, które miało 
wymusić reakcję władzy. Tymczasem ministrom łatwiej 
było przenieść siedzibę obrad, niż zająć się problemami 
byłych żołnierzy. Przez kilka miesięcy do protestujących 
nie zajrzał żaden przedstawiciel bośniackiego rządu. Wła-
dze regularnie obiecywały, że lada dzień zajmą się pro-
blemami weteranów, jednak dalej nic się nie zmieniało. 
Nie pomógł nawet strajk głodowy podjęty przez część by-
łych żołnierzy, w związku z czym zaczęli oni sięgać po 
coraz bardziej radykalne środki. Organizowali blokady na 
drogach państwowych w całym kraju, a także na przej-
ściach granicznych. W 2018 roku protesty odbywały się 
już regularnie, w różnych miejscach. Wydawało się, że 
presja zaczyna przynosić efekty: pod koniec lipca parla-
ment FBiH przyjął projekt ustawy o prawach byłych żoł-
nierzy i członków ich rodzin. I właśnie wtedy wybuchł 
kolejny skandal. Okazało się, że obydwie izby parlamentu 
przyjęły różne wersje projektu, w związku z czym głoso-
wanie trzeba było powtórzyć, ale już na poprawionym 
tekście. Jego uzgadnianiem miała się zająć komisja parla-
mentarna, ale deputowanym wcale się do tego nie spie-
szyło. Gdy obiecany termin minął, przelała się czara go-
ryczy – doszło wówczas do walk ulicznych. Jednak nawet 

Najbardziej aktywni działacze środowiska, 
w tym Sulejman Fejzić, dawny oficer armii 
bośniackiej, próbowali nagłośnić trudną 
sytuację weteranów i ich rodzin.
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i to nie zmieniło sytuacji. Ponieważ 7 października odby-
ły się w Bośni i Hercegowinie wybory parlamentarne, 
problemy weteranów znów zostały odłożone na bok, 
a partie polityczne zajęły się kampanią wyborczą.

TRZY GŁÓWNE PUNKTY
Wyzwanie, jakie w FBiH stanowią weterani wojny do-

mowej, jest podwójnie trudne, bowiem sprawa dotyczy: 
po pierwsze – ludzi, po drugie zaś – państwa i jego insty-
tucji. Byłym żołnierzom przychodzi się mierzyć z najróż-
niejszymi problemami. Najbardziej dojmujące są te zdro-
wotne, wynikające z ran i obrażeń, także psychicznych, 
które odnieśli podczas walk. Jak się ocenia, nawet połowa 
uczestników wojny w Bośni może mieć objawy stresu po-
urazowego z różnym stopniem nasilenia. Bardzo często 
ludzie ci nie są w stanie normalnie funkcjonować w spo-
łeczeństwie, wielu pozostaje bez pracy i nie ma żadnych 
perspektyw na poprawienie swojego losu. Niektórzy wy-
magają specjalistycznego leczenia, na które jednak nie 
mogą sobie pozwolić i którego nie może lub nie chce sfi-
nansować im państwo.

Z drugiej strony instytucje państwowe już teraz mocno 
angażują się w pomoc weteranom. Na potrzeby byłych 

żołnierzy corocznie przeznacza się niemałe kwo-
ty, które znacząco obciążają finanse publiczne. 

Tymczasem, jak się okazuje – pieniądze wcale 
nie trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. 
Cała sytuacja wymaga natychmiastowych dzia-
łań i o tym właśnie mówią protestujący.

Domagają się oni przede wszystkim oficjal-
nego rejestru wszystkich osób uprawnionych do 

posiadania statusu weterana lub inwalidy wojen-
nego. Argumentują, że obecne wykazy są niekom-

pletne, liczba uprawnionych zaś w magiczny sposób ro-
śnie z roku na rok. Wiosną 2018 roku dziennikarze 

wydawanej w Mostarze gazety „Dnevni list” doko-
nali szacunkowej oceny liczebności uczestników 

wojny domowej. Oparli się na oficjalnych do-
kumentach z połowy lat dziewięćdziesiątych. 
Okazało się, że w szeregach armii Republiki 

Bośni i Hercegowiny (wojsko bośniackich mu-
zułmanów) oraz Chorwackiej Rady Obrony (woj-

sko bośniackich Chorwatów) służyło w tym czasie 
w sumie około 275 tys. osób. Tymczasem z danych, któ-
re udostępnił prasie minister Bukvarević, wynika, iż 
o status weterana może się ubiegać ponad dwukrotnie 
więcej osób, nawet 570 tys., służących w czasie wojny 
w różnorakich formacjach. Sprawa jest bardzo trudna, bo-
wiem wcale nie jest łatwo zdefiniować, kto ma prawo na-
zywać się weteranem wojny. Oprócz walczących w pierw-
szej linii, swój udział w walkach mieli bowiem także lu-
dzie z zaplecza, strażacy, policjanci, mechanicy, 
żandarmi, pracownicy szpitali itp.

Innym postulatem protestujących są gwarancje mini-
malnych miesięcznych wypłat w wysokości 330 bośniac-
kich marek (około 700 zł) dla bezrobotnych weteranów 
plus 2–3 marki za każdy miesiąc uczestnictwa w wojnie. 
Trzecie, ostatnie żądanie wydaje się na pierwszy rzut oka 
zaskakujące. Otóż protestujący domagają się, aby pań-
stwo przestało finansować wszystkie istniejące organiza-
cje weteranów, które oficjalnie występują w ich imieniu. 
W FBiH działa obecnie ponad 1600 takich podmiotów. 
Tymczasem według byłych żołnierzy państwowe fundu-
sze idą przede wszystkim na utrzymanie tych organizacji, 
natomiast rzeczywiste pieniądze, które ostatecznie docie-
rają do najbardziej potrzebujących, są znikome.

Ponieważ kwestia weteranów nadal nie została rozwią-
zana, należy się spodziewać dalszych protestów.

Wrześniowe protesty bośniackich weteranów nie były 
ani pierwszą, ani ostatnią manifestacją byłych żołnierzy. 
Na zdjęciu jeden z protestujących owinięty bośniacką 
flagą narodową przed parlamentem w Sarajewie. 
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o kulisach przygotowania ćwiczeń natowskich i reagowaniu 
na zagrożenia wynikające ze zmieniającej się sytuacji 

międzynarodowej rozmawia Łukasz Zalesiński. 

Z  A n d r z e j e m  R e u d o w i c z e m

L ubi pan gry strategiczne?
Wolę rozważania o ludzkiej naturze. Czy od 

wieków pozostaje ona niezmienna? Jaki wpływ 
na nią ma rozwój technologii? I wreszcie: jak 

wszystko to przekłada się na nasze działania i otaczają-
cy nas świat? Gry strategiczne w pewnym sensie rów-
nież w podobną refleksję się wpisują.

A praca, którą wykonujecie w Joint Warfare Centre 
NATO?

Też, ponieważ opiera się na obserwacji i analizie rze-
czywistości. Próbujemy odkrywać rządzące nią mechani-
zmy, ale musimy również odpowiadać na wytyczne natu-
ry politycznej, które wynikają m.in. z ustaleń na szczy-
tach natowskich. Skoro NATO musi być gotowe, by 
sprostać zagrożeniom pod kątem 360 stopni [dostrzeganie 
zagrożeń i wyzwań, które płyną ze wszystkich kierun-
ków], to naszym zadaniem jest stworzyć taki fikcyjny 
świat, aby można było zgłębiać wiedzę i zdobywać do-
świadczenie w rozwiązywaniu określonych problemów. 

Zejdźmy zatem na poziom podstawowy i wyjaśnijmy: 
czym jest JWC NATO w Stavanger?

To organizacja, która powstała 23 października 2003 
roku. Podlega Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transfor-
macji w Norfolk i ściśle współpracuje z drugim dowódz-

twem strategicznym, czyli SHAPE [Supreme Headquar-
ters Allied Powers Europe]. Działamy w odniesieniu do 
szczebla operacyjnego, stąd konieczność współpracy 
z dwoma natowskimi dowództwami o takim charakterze – 
JFC [Joint Force Command – Połączone Dowództwo Sił] 
w Brunssum oraz w Neapolu. Przygotowujemy również 
dowództwa szczebla taktycznego z tzw. NFS [NATO  
Force Structure – Struktura Sił NATO] do zadań na połą-
czonym szczeblu operacyjnym w operacjach o mniejszej 
skali, czyli Small Joint Operation. Ich dowódcy zwykle 
skupiają się na kierowaniu wojskami, by osiągnąć założo-
ne cele bojowe. My przenosimy ich myślenie o szczebel 
wyżej, osadzamy ich działania w szerszym kontekście. 
Zadania, które wykonują ich oddziały, stają się elemen-
tem zakrojonej na szeroką skalę operacji…

…którą wy przygotowujecie.
My jesteśmy od tego, by ćwiczące dowództwo, mó-

wiąc kolokwialnie, wrzucić w pewne wykreowane przez 
nas środowisko – złożony świat fikcyjny, ale bardzo  
realistyczny. Tworzymy określone problemy i prosimy 
dowódców o ich rozwiązanie.

A w jaki sposób konstruujecie ten świat?
Przygotowanie ćwiczeń zajmuje nam średnio półtora 

roku. Zaczynamy od rozmów z głównymi uczestnikami 

ŚWIAT 
BUDUJEMY  
Z DETALi
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całego procesu: przedstawicielami 
dowództw strategicznych, jednego 
z dowództw operacyjnych, dowód-
cami związków taktycznych, które 
zostały ujęte w planie ćwiczeń. 
Omawiamy zakładane cele. Ten 
główny wyznaczany jest w Norfolk, 
bo to właśnie Sojusznicze Dowódz-
two ds. Transformacji odpowiada 
za natowską strategię, te szczegóło-
we, szkoleniowe – na niższych 
szczeblach. Równocześnie rozpo-
czynamy prace nad uszczegółowie-
niem jednego z naszych scenariu-
szy. Dzielimy świat na państwa. 
Wykorzystujemy naturalną geogra-
fię, ale nadajemy nowe granice  
i nazwy. Budujemy też złożony 
kontekst historyczny. Nierzadko, 
określając stosunki między po-
szczególnymi krajami, cofamy się 
aż do średniowiecza. Przyglądamy 
się poszczególnym liderom i rela-
cjom między nimi. To jest pierwsza 
część naszego scenariusza, są to 
tzw. settings, czyli podstawowe 
uwarunkowania. I ta część jest do-
stępna dla państw członkowskich 
sojuszu, na przykład Skolkan był 
już wykorzystywany ponad sto ra-
zy. Jeden z naszych najnowszych scenariuszy, Occasus, 
jest używany przez Polskę i USA. 

Drugi etap naszej pracy określić można jako „road to 
war”. Wyjaśniamy, w jaki sposób doszło do obecnego 
konfliktu i dlaczego siły sojuszu północnoatlantyckiego 
powinny się zaangażować w jego rozwiązanie. Słowem: 
zarysowujemy sytuację stanowiącą punkt wyjścia do re-
alnych działań. Ta część często jest interpretowana jak 
scenariusz, czyli „what if” – „co jeśli”, ale w naszym ro-
zumieniu to tylko jeden z elementów scenariusza. 

I wreszcie etap trzeci: incydenty, które zamierzamy 
podgrywać z myślą o ćwiczących. Informacje będą do 
nich przekazywane z dowództwa wyższego szczebla, 
przez podwładnych albo tzw. white and gray cell. To ze-
spół złożony na przykład z przedstawicieli Czerwonego 
Krzyża, Unii Europejskiej, czy instytucji należących do 
państwa, na którego terenie ćwiczymy. W wykreowa-
nym przez nas świecie pracują fabryki, kopalnie, lotni-
ska, porty. Według określonych rozkładów latają pasa-
żerskie samoloty, a po morzach kursują statki. Detale są 
dla nas niezwykle istotne.

Dlaczego tworzycie tak szczegóło-
wy scenariusz?

Wszystko po to, by ćwiczący nie 
koncentrowali się wyłącznie na 
aspekcie wojskowym, ale też mieli 
świadomość określonych uwarun-
kowań politycznych, prawnych czy 
ekonomicznych, z którymi być mo-
że przyjdzie im się zmierzyć w re-
alnym świecie. Przypuśćmy, że 
w ramach artykułu 5 traktatu pół-
nocnoatlantyckiego wojsko zostaje 
wysłane do sojuszniczego państwa, 
które zmaga się z zewnętrznym 
wrogiem. Sytuacja tam panująca 
będzie zupełnie inna niż ta w Afga-
nistanie, gdzie NATO pojechało, by 
zbudować określony ład i stanowić 
prawo. W państwach środkowo-za-
chodniej Europy czy Ameryki Pół-
nocnej istnieje określony ład praw-
ny, który należy respektować. Mało 
tego, podczas stanu wojennego, 
wyjątkowego lub klęski żywiołowej 
przepisy mogą ulec zmianie, co do-
datkowo skomplikuje sprawę. 
Przedstawiciele sojuszniczych ar-
mii muszą być więc nie tylko żoł-
nierzami, lecz także trochę dyplo-
matami. I mieć w głowie słynną 

sentencję Carla von Clausewitza: „Wojna jest tylko 
kontynuacją polityki innymi środkami”.

Co się dzieje, kiedy proces układania scenariusza 
ćwiczeń dobiega końca?

Równocześnie z przygotowaniem scenariuszy 
i wszelkich elementów niezbędnych do przeprowadze-
nia ćwiczeń wspomagamy dowództwa, które się do 
nich sposobią. Najpierw organizujemy serię prelekcji 
i seminariów dla dowódców i sztabów. Następnym eta-
pem jest trening sztabowy. Potem rozpoczyna się naj-
ważniejszy etap. W Joint Warfare Centre tworzymy do-
wództwo wyższego szczebla, tzw. HICON [Higher 
Control], i przygotowujemy dokumenty niezbędne, by 
rozpocząć planowanie operacji. Na ich podstawie sztab 
przystępuje do pracy. My też do pewnego stopnia 
w tym uczestniczymy, bo wysyłamy do ćwiczących kil-
kunastu trenerów, którzy przez cały czas im asystują, 
służą radą, wyjaśniają pewne aspekty zarysowanej 
przez planistów sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ mu-
simy stać na straży natowskich standardów. Kolejny 

Przedstawiciele 
sojuszniczych  
armii muszą być 
nie tylko żołnie-
rzami, ale też 
trochę dyploma-
tami
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etap wiąże się z przeprowadzeniem wojsko-
wej operacji na lądzie, morzu i w powietrzu. 
Wreszcie przychodzi czas na podsumowanie. 
Zebrane doświadczenia m.in. składają się na 
podręcznik, który wydajemy pod koniec każ-
dego roku. Rozsyłamy go do natowskich do-
wództw. Ponadto zajmujemy się walidacją, 
czyli analizą trafności doktryn natowskich. 
Efektem może być nawet ich modyfikacja.

Ile osób pracuje nad przygotowaniem 
i przeprowadzeniem ćwiczeń?

W JWC NATO na co dzień pracuje 250 żoł-
nierzy. Jednak kiedy organizujemy duże ćwi-
czenia, liczba osób zaangażowanych w ich 
przygotowanie i przeprowadzenie może się-
gnąć nawet 800. Trzeba przecież stworzyć kie-
rownictwo [EXCON – Exercise Control], czy 
tzw. środowisko cywilne.

Ilu Polaków służy w Stavanger?
Niestety niewielu. W Stavanger przysługuje 

nam zaledwie pięć miejsc, podczas gdy Niem-
cy czy Wielka Brytania mają ich ponad 30. 
Oczywiście teraz, kiedy dowodzę JWC i mam 
własne biuro oraz sekretariat, liczba Polaków 
wzrosła do dziewięciu, ale wraz z końcem mo-
jej kadencji w lipcu przyszłego roku znów 
spadnie. A szkoda, bo JWC to dla młodych 
oficerów wymarzone miejsce, by rozpocząć 
karierę w NATO. Można się tutaj nauczyć nie 
tylko tego, jak przygotowywać zakrojone na 
szeroką skalę ćwiczenia, ale też poznać do-
kładnie strukturę natowskich instytucji. 

W ostatnich latach treść scenariuszy musia-
ła ewoluować, ponieważ znacząco zmieniała 
się sytuacja międzynarodowa. W jakim kie-
runku szły te zmiany? 

Bardzo mocno są akcentowane zagrożenia 
ze Wschodu i podejmowane w związku z tym 
działania NATO wynikające z artykułu 5, 
który mówi o kolektywnej obronie. Pracuje-
my też nad dużym scenariuszem, który bę-
dzie odzwierciedlał wszystkie problemy do-
tyczące Afryki Północnej i Bliskiego Wscho-
du, takie jak transfer broni, narkotyków, 
przemyt ludzi i związane z tym ryzyko kata-
strofy humanitarnej i destabilizacji Europy. 
Od pewnego czasu interesują nas też aspekty 
wojny hybrydowej, cybernetycznej, informa-

cyjnej. Bardzo mocno zwracamy uwagę na 
to, by dowódcy przy przystępowaniu do dzia-
łania potrafili właściwie balansować między 
środkami militarnymi i niemilitarnymi. Cza-
sem bowiem skuteczniejsze może się okazać 
wysłanie w określony rejon świata informacji 
zamiast czołgów. 

Za sprawą agresywnej polityki Rosji sojusz 
północnoatlantycki znalazł się w sytuacji, któ-
rej nie doświadczył od czasów zakończenia 
zimnej wojny. Ma przeciwnika o podobnych 
możliwościach technologicznych. A to wyma-
ga zupełnie nowych działań. Nie zapominamy 
więc, co to może dla nas oznaczać. Myślę, że 
nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy 
dziś uzależnieni od urządzeń, które umieścili-
śmy w przestrzeni kosmicznej, a które niestety 
mogą być niszczone czy zakłócane. Wyobraża 
sobie pan życie bez GPS-u? Amerykańska 
brygada Stryker używa ponad 1200 urządzeń 
zależnych od, mówiąc kolokwialnie, Kosmo-
su. To nie tylko satelity szpiegowskie czy 
sprzęt do lokalizacji pojazdów, ale też łącz-
ność i systemy uzbrojenia. Trzeba więc być 
przygotowanym do działania w zdegradowa-
nym środowisku przestrzeni kosmicznej.

Gen. dyw. ANDRZEJ REUDOWICZ jest dowódcą Joint Warfare 

Centre NATO w Stavanger.

STRATEGIE / ROZMOWA

Chcemy, by ćwiczący 
mieli świadomość  
uwarunkowań  
politycznych, prawnych 
czy ekonomicznych, 
z którymi przyjdzie  
im się zmierzyć 
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P otęga sił powietrznych jest przerażająca, kiedy 
nie ma niczego, co mogłoby ją zatrzymać”, po-
wiedział Winston Churchill. I choć słowa słyn-
nego premiera Wielkiej Brytanii padły ponad 

70 lat temu w zupełnie innych realiach strategicznych 
i geopolitycznych, to mogą pasować też do dokonującej 
się obecnie zmiany roli lotnictwa wojskowego 
we współczesnych konfliktach. Kon-
fliktach, w których coraz mniej jest 
klasycznych zasad „ius 
in bello”, a coraz więcej 
improwizacji, przypad-
kowości i braku reguł. 
I to zarówno w wymia-
rze działań strategicz-
nych, jak i operacyjnych 
czy taktycznych.

STRATEGIA Z GÓRY
A jeszcze niewiele ponad dwie deka-

dy temu, tuż po zakończeniu zimnej 
wojny, wydawało się, że potęga no-
woczesnego strategicznego lotnic-
twa bojowego – o ile faktycznie nie 
napotka ono godnego siebie 
przeciwnika lub skutecznej 
obrony przeciwlotniczej – 
może samodzielnie dopro-
wadzić do zwycięstwa 
w danej kampanii mili-
tarnej. Operacje „Pu-
stynna burza” w Iraku 
(1990/1991), „Allied 
Force” w Kosowie 
(1999) czy II wojna 
l ibańska między 
Izraelem a Hezbolla-
hem (2006) stanowią 
doskonałe przykłady ta-
kiego właśnie sposobu 
myślenia o strategicznej 
potędze sił powietrznych. 
Zgodnie z nim siłom lądowym 
pozostawia się co najwyżej rolę 
„posprzątania” i oczyszczenia terenu, na 
którym wojnę wygrało już przecież lotnictwo. 
W praktyce, jak wiadomo, bywało różnie i to raczej siły 
lądowe musiały w ostatecznym efekcie mierzyć się 
z głównym ciężarem tych (i wielu innych) kampanii. 

Nie inaczej jest i dzisiaj, w dobie konfliktów asyme-
trycznych i hybrydowych o rozmytych granicach czaso-

Na naszych oczach wyraźnie 
zmieniają się dotychczas znane 

i stosowane zasady użycia „potęgi 
sił powietrznych”.

REWOLUCJA 
W POWIETRZU

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

wych i przestrzennych oraz nieostrych formach i meto-
dach prowadzenia. W ich trakcie rzuca się w oczy, 
w kontekście działań lotnictwa bojowego, zanik trady-
cyjnego i wyraźnego do niedawna podziału na operacje 
strategiczne (deep strike), na teatrze działań operacyj-
nych (izolacja powietrzna pola walki – battlefield air in-
terdiction, BAI) oraz taktyczne, bezpośredniego wspar-

cia pola walki (close air support, CAS). 
Tak jak zanika powoli granica między 

stanem ostrego poli-
tycznego kryzysu mię-
dzynarodowego a sta-
nem otwartej i jawnej 
wojny, tak też zanika 
rozróżnienie między 
poszczególnymi typa-
mi operacji sił po-
wietrznych. Szczegól-

nie w miejscach takich, jak  
Libia, Syria, Irak czy Jemen, 
gdzie wojna stała się czymś 

endemicznym, stanem przewle-
kłym, toczącym niczym rak lo-
kalne społeczeństwa i organizmy 
państwowe. I zwłaszcza tam, 

gdzie operacje lotnicze po-
dejmowane są przez siły 
powietrzne państw niekie-

rujących się ściśle i na co 
dzień normami prawa 
międzynarodowego.

SWOBODA 
DZIAŁANIA?

Prym w tym za-
kresie wiodą siły 

powietrzne Federacji 
Rosy j sk i ej .  Ma jąc 

w dorobku setki godzin 
spędzonych w powietrzu 

podczas misji bojowych 
w samej tylko Syrii, rosyjscy 

piloci wojskowi należą dzisiaj bez 
wątpienia do jednych z najbardziej do-

świadczonych fachowców na świecie. Co 
jednak ważne, w przeciwieństwie do swych równie za-
angażowanych w walki w różnych częściach globu ame-
rykańskich czy zachodnioeuropejskich kolegów, Rosja-
nie do upadłego utrwalają nawyki działania w warun-
kach niemal całkowitego braku odpowiedzialności  
za swe czyny. Rosyjskie ROE (Rules of Engagement,  
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zasady użycia siły) w zakresie ope-
racji powietrznych w warunkach wo-
jennych tradycyjnie należą bowiem 
do jednych z najmniej restrykcyj-
nych na świecie – w Syrii tylko pilo-
ci Syryjskich Arabskich Sił Obrony 
Powietrznej (SyAAF) mają większą 
swobodę działania w powietrzu, co 
de facto oznacza jednak totalną do-
wolność w wyborze celów i metod 
działania, a często wręcz całkowite 
barbarzyństwo (jak w przypadku in-
tencjonalnego bombardowania ce-
lów stricte cywilnych – bazarów, 
piekarni, szkół, świątyń itp.). 

TAKTYKA CAS
Skutki takich operacji są więcej niż zatrważające – to 

nie tylko tysiące istnień ludzkich, głównie cywilów, stra-
conych w wyniku „niefrasobliwości” prorządowego lot-
nictwa, ale także setki ofiar we własnych szeregach na 
ziemi. Nie może być jednak inaczej w sytuacji, gdy wo-
jenna doktryna Federacji Rosyjskiej – powielana bezre-
fleksyjnie przez Syryjczyków – wciąż niezmiennie za-
kłada stosowanie taktyki CAS jako działań nie tyle 
punktowych i precyzyjnych (jak ma to miejsce w przy-
padku zachodniej sztuki wojennej), ile strefowych. Jeśli 
siły operujące na ziemi napotykają na danym kierunku 
działania operacyjnego zażarty opór przeciwnika, to we-
zwane na pomoc lotnictwo (rosyjskie lub syryjskie) naj-
częściej działa jak powietrzny taran, przy zastosowaniu 
brutalnej siły ognia, niwelując całe kwartały i obszary, 
gdzie może się znajdować wróg. A wszystko to bez 
względu na ewentualne „straty poboczne” i ich rozmiar. 
Zgodnie z zasadą, że zwycięzców się nie sądzi.

Rosyjskie siły powietrzne stosowały z dużym powo-
dzeniem tę taktykę już podczas II wojny światowej, 
a później również w Afganistanie w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku. W latach dziewięćdziesiątych 
i na początku obecnego stulecia Rosjanie dopracowali ją 
w czasie wojen w Czeczenii, Inguszetii i Gruzji. To, co 
rosyjscy piloci bojowi robią obecnie w Syrii, należy za-
tem uznać za szczytowe osiągnięcie myśli wojennej FR 
w zakresie operacji typu CAS. I prognostyk tego, do 
czego w tym kontekście mogłoby dojść w razie ewentu-
alnego konfliktu również w naszej części świata.

OPERACJE TYPU BAI
Równie ciekawie wygląda ewolucja rosyjskiej taktyki 

w ramach operacji typu BAI. W klasycznych założe-
niach konwencjonalnej wojny działania tego typu mają 

na celu odcięcie przeciwnika od je-
go bezpośredniego zaplecza na ty-
łach frontu poprzez niszczenie linii 
komunikacyjnych i zaopatrzenio-
wych, dezorganizację logistyki itp. 
W odróżnieniu od operacji powietrz-
nych o charakterze strategicznym, 
skierowanych głęboko na terytorium 
przeciwnika, misje typu BAI obej-
mują obszar położony bezpośrednio 
w strefie przyfrontowej, a więc jesz-
cze na teatrze działań operacyjnych. 
W konfliktach asymetrycznych i hy-
brydowych, gdzie rzadko kiedy da 
się wytyczyć w terenie w miarę 

trwałą i wyraźną „linię frontu”, a teatr operacyjny mie-
sza się ze strategicznym, operacje typu BAI same nabie-
rają niejako charakteru asymetrycznego. A w wielu 
przypadkach także hybrydowego. W samej Syrii lawino-
wo rośnie liczba incydentów z użyciem sił powietrznych 
o nieznanym (!) pochodzeniu: ktoś dokonał nalotu, 
gdzieś spadły bomby i zginęli ludzie, ale nie wiadomo, 
kim byli sprawcy ataku. Podobne sytuacje miały miejsce 
już wcześniej w Iraku i Jemenie, a w sierpniu tego roku 
nawet na granicy afgańsko-tadżyckiej.

KRES SZTUKI WOJENNEJ
Gwoli prawdy należy podkreślić, że przedstawione tu 

zmiany w zasadach prowadzenia operacji powietrznych 
nie dotyczą wyłącznie konfliktów z udziałem sił po-
wietrznych Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. Także 
w toku innych, trwających dzisiaj konfliktów zbrojnych 
da się zaobserwować opisywane zjawiska – choć w dale-
ko mniejszej skali niż w Syrii. 

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na Libię 
(ataki lotnictwa bojowego Egiptu, Maroka i Jordanii na 
cele Państwa Islamskiego oraz akcje rodzimych sił po-
wietrznych przeciwko wrogim frakcjom), Jemen (opera-
cje sił powietrznych Królestwa Saudów i ich arabskich 
sojuszników przeciwko rebeliantom Huti), a nawet 
wschodnią Ukrainę (akcje lotnictwa rządowego wymie-
rzone w separatystów). Wszędzie tam mamy do czynie-
nia z wyraźną zmianą dotychczas znanych i stosowanych 
zasad użycia „potęgi sił powietrznych”. Zmianą będącą 
w istocie regresem w stosunku do dotychczasowych, 
uporządkowanych i przewidywalnych sposobów działa-
nia lotnictwa wojskowego. Wpisuje się to zatem w czar-
ne scenariusze, przewidujące ogólną degenerację zasad 
sztuki wojennej i stopniowy zanik dotychczasowego ka-
nonu reguł prowadzenia wojen w dobie konfliktów hy-
brydowych.

DWIE DEKADY TEMU 
WYDAWAŁO SIĘ,  
ŻE NOWOCZESNE  
STRATEGICZNE  
LOTNICTWO BOJOWE 
MOŻE SAMODZIELNIE 
DOPROWADZIĆ  
DO ZWYCIĘSTWA  
W DANEJ KAMPANII  
MILITARNEJ
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Według ustaleń wywiadów amerykańskiego oraz brytyjskiego, na terytorium 
Libii działają oficerowie GRU oraz operatorzy specnazu. Rosjanie mają 

wspierać armię Chalify Haftara, generała rządzącego wschodnią częścią kraju i sto-
jącego na czele największej de facto siły w regionie. Niepokój Zachodu budzi bliź-
niacze wręcz podobieństwo działań Kremla do strategii zastosowanej w Syrii i oba-
wy te są jak najbardziej uzasadnione. Zwłaszcza że obecność Rosjan w Libii może 
nie tylko wpłynąć na sytuację w regionie, lecz także zmienić rozłożenie sił na are-
nie międzynarodowej. 

Nie należy jednak zapominać o tym, że Rosjanie są aktywni w tym kraju od de-
kad. Przed rewolucją w 2011 roku oba państwa łączyły bliskie relacje militarne 

oraz gospodarcze. Moskwa z niechęcią przyjęła obalenie Muammara Kaddafiego, ale przystą-
piła do sankcji nałożonych na Libię przez ONZ. W praktyce jednak bardzo szybko nawiązała 
relacje z siłami, które wypełniły lukę po obalonym dyktatorze. Nieoficjalnie mówi się też 
o tym, że przynajmniej od roku na miejscu znajdują się najemnicy z firmy RSB Group Oleg 
Krinicyn. Zarazem w Tobruku oraz Bengazi, pod przykrywką grupy Wagnera, znanej m.in. 
z operacji prowadzonych na terytorium Syrii oraz Ukrainy, mają funkcjonować rosyjskie bazy 
wojskowe. Do Libii najprawdopodobniej zostały także wysłane systemy obrony powietrznej 
S-300 oraz przeciwokrętowe pociski manewrujące Kalibr. 

Kreml zaprzecza tym doniesieniom, niemniej jednak chce reaktywować przerwane kontrakty 
cywilne, w tym na budowę połączenia kolejowego między Bengazi i Syrtą. Za realizację inwe-
stycji odpowiadają Koleje Rosyjskie, jedno z największych przedsiębiorstw transportowych na 
świecie. Nie trzeba dodawać, że stworzenie połączenia między dwoma strategicznymi portami 
wymaga odpowiedniego zaplecza, a jego otwarcie przyniosłoby wymierne korzyści nie tylko lo-
kalnym mieszkańcom.

Już dziś można założyć, że Rosjanie będą dążyć do utworzenia w Libii stałych baz morskich. 
Zapewniłyby one dostęp do zachodniej części Morza Śródziemnego oraz umożliwiły blokadę 
Cieśniny Gibraltarskiej, która dla Zachodu ma kluczowe znaczenie. Jednocześnie przez Libię 
przebiega największy szlak migracji do Europy. Ten, kto ją kontroluje, może skutecznie wywie-
rać naciski na Unię Europejską. Wreszcie, ten bogaty w ropę, uran i złoto kraj stanowi przyczó-
łek umożliwiający ekspansję w głąb Afryki.

Ostatnie miesiące pokazały, że plany Moskwy wykraczają daleko poza Syrię, a nawet Libię. 
Latem 2018 roku na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej zostało zamordowanych trzech 
rosyjskich dziennikarzy, którzy dokumentowali działalność grupy Wagnera. Niewiele można po-
wiedzieć na temat aktywności najemników w tej części świata, wiadomo jednak, że za zgodą 
ONZ Rosjanie wysłali do RŚA przynajmniej 180 instruktorów, którzy 
mają wspierać prezydenta w budowie regularnej armii. Jednocześnie nie 
jest tajemnicą, że Kreml jest zainteresowany lokalnymi złożami szlachet-
nych minerałów. Uwaga naszego wschodniego sąsiada kieruje się także 
w stronę Jemenu, w którym za czasów radzieckich funkcjonowały dwie 
bazy morskie. Ich reaktywacja otworzyłaby drogę na kolejny strategiczny 
akwen – Zatokę Adeńską. 

M I C H A Ł  
Z I E L I Ń S K I

Rosyjska gra o Libię

STRATEGIE / CELNY STRZAŁ
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MIŁA 
SERCU 
EPOKA

R O B E R T  S E N D E K

Urodził się we włoskiej 
rodzinie, był pilotem armii 

Austro-Węgier, tworzył polskie 
lotnictwo w 1918 roku i kawał życia 

służył niepodległej Polsce.
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miesiącach poprzedza-
jących odrodzenie 
państwa polskiego 
i dużo później pol-
skie dążenia nie-
podleg łośc iowe 

wspierało wielu cudzoziemców. Po upadku 
państw rozbiorowych część z nich zdecydowała 
się pozostać w Polsce i służyć w armii. Jednym 
z takich żołnierzy był Włoch Camillo Perini, 
współtwórca polskiego lotnictwa wojskowego.

KARIERA WOJSKOWA
Camillo (z dokumentów wiadomo, że 

jego imię zapisywano także jako Kamillo 
lub Kamillus) był drugim z trzech braci 
w rodzinie Perinich. Cała trójka zdecydo-
wała się na karierę wojskową (Camillo po-
szedł do artylerii, jego bracia – starszy Ri-
chard i młodszy Maximilian – trafili do pie-
choty). Po ukończeniu szkoły oficerskiej, we 
wrześniu 1908 roku, Camillo Perini otrzymał 
stopień porucznika, po czym został skierowa-
ny do 8 Pułku Artylerii Polowej w Gorycji 
(wówczas południowo-zachodnie tereny 
państwa Habsburgów). Zapewne tam ze-
tknął się z samolotami, którym później 
poświęcił się bez reszty. Był to czas, 
kiedy lotnictwo wojskowe do-
piero się kształtowało, a sa-
moloty służyły głównie 
do tego, do czego 
wcześniej wykorzy-
stywano balony woj-
s kowe :  p r z e d e 
wszystkim do ob-
serwacji i współ-
pracy z artyle-
rią. Camillo ja-
ko  p i e r ws z y 

W
HISTORIA / 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
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PO ZAKOŃCZENIU WOJNY 
NASTAŁY DLA OFICERÓW 
TRUDNE CZASY, WYMAGAJĄCE OD 
NICH SAMOZAPARCIA I… KREATYWNOŚCI

z trzech braci ukończył szkołę lotniczą w Wiener 
Neustadt, zdając 8 lipca 1912 roku egzamin z pi-

lotażu. Krótko później, bo w sierpniu tego roku, 
wziął udział w biciu lotniczego rekordu – 
wraz z bratem Maxem oraz por. Reisnerem 
byli pasażerami rekordowego Nieuporta, któ-
ry po starcie z lotniska w Wiener Neustadt 
przeleciał w ciągu godziny 106 km. Był to re-
kord długości lotu, odległości pokonanej 
w jednym przelocie oraz prędkości samolotu 
z trzema pasażerami; maszynę pilotował Peter 
Mandelli.

Camillo już wkrótce sam prowadził kursy 
dla pilotów i przygotowywał innych chętnych 

do tego rzemiosła. Gdy wybuchła wojna, 
jednostka Camilla, 8 kompania lotnicza 

(Fliegerkompanie 8), stacjonowała w ga-
licyjskim Radymnie. Wraz z innymi pi-
lotami wziął udział w walkach z armią 
carską. Później walczył także na fron-
tach bałkańskim oraz włoskim. Za swą 

służbę w lotnictwie austro-węgierskim 
otrzymał m.in. Order Korony Żelaznej 

oraz Krzyż Zasługi Wojskowej. 
Powojenne losy braci Perinich są dość 

charakterystyczne dla epoki. Po rozpa-
dzie Austro-Węgier szukali szczęścia, 

gdzie się dało. Richard ożenił się z wę-
gierską hrabianką i osiadł w Austrii. Maxi-

milian po zakończeniu wojny pracował 
w Austrii dla firmy Daim-

ler, zginął w wypadku 
s a m o c h o d ow y m 

w 1927 roku. Ca-
milla zaś Polacy, 
z którymi służył, 
namówili, by zo-
stał w odrodzonej 

Polsce i wstąpił do 
wojska. Zdecydował 

się na to i w połowie listopada 1918 roku jako ochotnik 
zgłosił się do służby lotniczej w Krakowie.

GORĄCZKOWA PRACA
Pod koniec października 1918 roku było już więcej 

niż jasne, że wojna ma się ku końcowi. Państwa zabor-
cze i ich armie były w rozkładzie. Jednocześnie wzrasta-
ła aktywność Polaków służących w armiach tych krajów. 
Stopniowo przejmowali oni kontrolę nad różnymi insty-
tucjami opuszczanymi przez obcych urzędników. Podob-
nie było w jednostkach wojskowych – polscy oficerowie 
przejmowali je najczęściej bez walki.

Działo się tak np. z lotniskami armii austriackiej. Już 
31 października 1918 roku grupa polskich oficerów pod 
dowództwem kpt. Romana Florera zajęła lotnisko w kra-
kowskich Rakowicach. Przykład z Polaków wzięli także 
oficerowie i żołnierze stacjonujący w innych miejscach 
upadającej monarchii austro-węgierskiej: lwowskie  
lotnisko Lewandówka zostało przejęte przez polskich 
żołnierzy 2 listopada 1918 roku, operacją dowodził  
por. Janusz de Beaurain. Dzień później grupa oficerów, 
którymi kierował por. pil. Wiktor Robotycki, przejęła 
kontrolę nad lotniskiem w Hureczku pod Przemyślem.

W zajętych kompleksach podjęto następnie próbę 
stworzenia polskich jednostek lotniczych. Były to trudne 
czasy, wymagające od oficerów samozaparcia, wytrwa-
łości i… kreatywności. Jeden z uczestników tych wyda-
rzeń napisał później na łamach „Przeglądu Lotniczego”, 
że trzeba było wówczas „tworzyć z niczego dobrze zor-
ganizowane jednostki”. Samoloty, które znalazły się 
w wyposażeniu powstającego lotnictwa polskiego, bar-
dzo często były zużyte i zdekompletowane, a utrzymanie 
ich w służbie wymagało nadludzkich wręcz wysiłków. 
Atmosferę tych wydarzeń najlepiej oddaje relacja owego 
uczestnika: „»Organizację« bowiem – w ówczesnym po-
jęciu – stanowiło zdobycie starego hangaru z dwoma, 
trzema wątpliwej jakości samolotami, z rozrzuconemi 
narzędziami i częściami zapasowemi… »Organizacją« 
nazywano zainstalowanie się w zimnym, rozwalonym 
baraku, bez »kancelarji«, papieru i ołówka. »Organiza-

KAPITAN 
PERINI, RODEM 

Z POŁUDNIOWEGO 
TYROLU, MÓWI PO NIEMIEC-
KU, KLNIE PO WŁOSKU I ZNA ZA-
LEDWIE KILKA WYRAZÓW POL-
SKICH, KTÓRE TAK PRZEKRĘ-

CA, ŻE TRUDNO JE 
ZROZUMIEĆ
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cję« stanowiło kilku zapaleńców, 
którzy po żmudnem przeszukiwaniu 
zdobytych składów i po segregowa-
niu materiału w mroźny lub słotny 
wieczór, w rzekomym »uniformie«, 
pobitym wiatrem, bez względu na 
szarżę, z karabinem w ręku strzegli 
przez noce tego na poły spróchniałe-
go sprzętu, a w dzień startowali na 
zbutwiałych samolotach. Oto wła-
śnie jest »organizacja« roku 1918”.

ODDANIE I SKUTECZNOŚĆ
Pierwsze miesiące niepodległości 

wypełniała gorączkowa praca. At-
mosfera była napięta, ponieważ to-
czyła się przecież wojna z Ukraińca-
mi, w powietrzu wisiał też konflikt 
z bolszewicką Rosją. W ludziach był 
jednak ogromny entuzjazm, objawiający się np. napły-
wem ochotników chcących wstąpić do wojska i walczyć 
za Polskę. Na zajętych lotniskach formowano pierwsze 
polskie jednostki lotnicze. W Krakowie utworzono  
1 i 3 Eskadrę Bojową, we Lwowie zaś – 2 Eskadrę. Jeśli 
chodzi o jednostki krakowskie, to dowództwo nad 
3 Eskadrą przejął kpt. Karol Stelmach. Szybko się jed-
nak okazało, że faktycznie organizacją formacji zajmo-
wał się mający duże doświadczenie kpt. Perini. 

Początkowo wyposażenie jednostki było bardzo słabe. 
Ponieważ najlepszy sprzęt został skierowany do 1 Eska-
dry, na stanie jednostki dowodzonej przez Periniego zna-
lazły się jedynie rozpoznawcze samoloty Hansa-Bran-
denburg C.II. Trwał konflikt polsko-ukraiński, naprędce 
zorganizowaną jednostkę przebazowano więc wkrótce 
do Lwowa, gdzie szybko włączyła się do walk.

W grudniu 1918 roku przeprowadzono reorganizację 
lotnictwa. Ujednolicona została numeracja poszczegól-
nych eskadr, powstających na terenach trzech byłych za-
borów. W ten sposób utworzona w Krakowie 1 Eskadra 
Bojowa została pod koniec 1918 roku przemianowana 
na 5 Eskadrę Lotniczą, a 3 Eskadra stała się 7 Eskadrą 
Lotniczą, którą już oficjalnie dowodził Perini. 

W lutym 1919 roku utworzono ponadto jednostki 
wyższego rzędu, nazywane grupami lotniczymi i obej-
mujące eskadry głównych ośrodków – w Warszawie 
(I Grupa Lotnicza), Krakowie (II Grupa Lotnicza) i we 
Lwowie (III Grupa Lotnicza). Perini, jako człowiek 
sprawdzony i doświadczony, zajął się organizowaniem 
lotnictwa w strefie konfliktu z Ukraińcami, powierzono 
mu tam dowództwo nad III Grupą Lotniczą. Fakt, że 
Perini dowodził dużym zgrupowaniem, wcale nie ozna-

czał, że nie brał udziału w walce. 
Wręcz przeciwnie. Janusz Meissner 
wspominał: „Na Albatrosie lata ka-
pitan Camillo Perini ze swym ulu-
bionym obserwatorem, por. Karolem 
Friserem, a obsługę maszyny nadzo-
ruje osobiście werkmistrz Wesseli. 
Samolot jest niemiecki, pilot jest 
Austriakiem, werkmistrz Czechem 
i tylko obserwator, pomimo obcego 
brzmienia swojego nazwiska, po-
chodzi ze znanej rodziny polskiej od 
dawna osiadłej we wschodniej Ma-
łopolsce”.

Za zaangażowanie w obronę Lwo-
wa Perini otrzymał w czerwcu 1919 
roku polskie obywatelstwo. Włoch 
wziął również udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Dał się wówczas 

poznać jako świetny dowódca, wykazując się zmysłem 
organizacyjnym, odwagą i skutecznością. Został awan-
sowany, a następnie mianowany szefem lotnictwa przy 
Sztabie Ścisłym Naczelnego Dowództwa. Za swe zasłu-
gi otrzymał srebrny krzyż orderu Virtuti Militari oraz 
Krzyż Walecznych. Po zakończeniu działań wojennych 
został w armii, gdzie dowodził kolejno 1, 3 i 6 Pułkiem 
Lotniczym.

SZCZERZE ODDANI
„Kapitan Perini, rodem z południowego Tyrolu, mó-

wi po niemiecku, klnie po włosku i zna zaledwie kilka 
wyrazów polskich, które tak przekręca, że trudno je 
zrozumieć. Jest krępy, żywy, nerwowy i przesądny. Nie 
pozwala, aby Seńkowski fotografował przed lotem jego 
samego lub samolot; z daleka omija napotkanego kota, 
aby mu nie przebiegł drogi; zabronił wstępu na lotni-
sko księżom i zakonnicom” – tak Periniego z tych 
pierwszych lat opisywał w swych wspomnieniach Ja-
nusz Meissner. Inni lotnicy opowiadali o nim z senty-
mentem. Janusz Kędzierski pisał: „Czasy pobytu na 
Lewandówce wspominano jako koszmar, a jednocze-
śnie miłą sercu »epokę Periniego«. Camillo Perini, 
z pochodzenia Włoch, jako swoją drugą ojczyznę wy-
brał Polskę. Podwładni odwzajemniali mu się szcze-
rym oddaniem. Nigdy nie słyszałem kogokolwiek mó-
wiącego o nim ujemnie”.

Późniejsze, nie mniej interesujące losy Camillo  
Periniego, jak również jego niemałe zasługi, jeśli chodzi 
o pomoc polskim żołnierzom przedzierającym się na 
Zachód w pierwszych miesiącach II wojny światowej, to 
już temat na odrębną opowieść.

ZA SWÓJ UDZIAŁ 
W OBRONIE LWOWA 
PERINI OTRZYMAŁ 
W CZERWCU 1919  
ROKU POLSKIE  
OBYWATELSTWO

HISTORIA / 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
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Podpis pod tym zdjęciem „Ma-
rynarze w niewoli” bardziej 
dezorientuje, niż wyjaśnia. 
Prawie wszyscy utrwaleni na 

nim ludzie są uśmiechnięci. Radosna 
twarz niemieckiego żołnierza nie dzi-
wi – w październiku 1939 roku nale-
żał do zwycięskiej armii. Dlaczego 
jednak uśmiechają się kobiety i mary-
narze? Możemy rozwikłać tę zagadkę, 
gdyż pierwszy z prawej marynarz na 
tej fotografii to ostatni z żyjących 
członków załogi ORP „Gryf” – Stani-
sław Pyrek. Jak wspomina pan Stani-
sław, zdjęcie zrobiono w Toruniu, do-
kąd przywieziono ich po kapitulacji 
Helu 2 października 1939 roku. Ko-

biety to polskie fryzjerki, którym ka-
zano ostrzyc jeńców przed wywiezie-
niem do obozów w Rzeszy. Oprócz 
pana Stanisława załogantem „Gryfa” 
jest też najbliżej stojący marynarz, po-
zostali zaś należą do Flotylli Pińskiej, 
co widać po mundurach. Być może 
wchodzili w skład Samodzielnej Gru-
py Operacyjnej gen. Franciszka Klee- 
berga, która zakończyła szlak bojowy 
5 października pod Wolą Gułowską. 

Pan Stanisław podkreślił, że 
uwieczniony na zdjęciu niemiecki 
wachman był uzbrojony, tylko swój 
karabin trzyma za kadrem, by nie 
psuć sielankowej atmosfery fotogra-
fii. A czemu polscy mężczyźni 

i kobiety są na niej uśmiechnięci? 
Marynarze cieszyli się, że piekło 
ciężkich walk jest już za nimi i że 
choć są w niewoli, nie wszystko zo-
stało stracone. Być może uda się 
uciec i podjąć walkę na nowo? Pan 
Stanisław urzeczywistnił to po zwol-
nieniu z niewoli w maju 1941 roku. 
Po powrocie w rodzinne strony włą-
czył się w konspirację i został żołnie-
rzem AK. A dlaczego uśmiechają się 
fryzjerki? By podnieść na duchu 
idących na jeniecką poniewierkę 
chłopców, żeby patrząc na tę fotogra-
fię, pamiętali, że to „nie była ostatnia 
niedziela”. I tym samym z tego zdję-
cia uczyniły ich talizman. PK 

Uśmiech na szczęście

HISTORIA 
PEWNEGO 
ZDJĘCIA

Marynarze z fotografii 
trafili do Torunia po 

kapitulacji Helu.

S t a n i s ł a w  P y r e k  ( p i e r w s z y  z  p r a w e j ) 

z  k o l e g a m i  j u ż  w  n i e w o l i .  W  p i e r w s z y m  r z ę d z i e  s i e d z i 

i c h  n i e m i e c k i  s t r a ż n i k  i  p o l s k i e  f r y z j e r k i  s t r z y g ą c e 

m a r y n a r z y  p r z e d  w y w ó z k ą  d o  o b o z ó w  j e n i e c k i c h . 
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K A P I T A N  A N D R Z E J  N U S B E K

P r z y k ł a d  k i l k u n a s t o l e t n i e g o  c h ł o p c a ,  k o n s p i r a c y j n e g o  h a r c e r z a ,  k t ó r y  w r a z 
z  W o j s k i e m  P o l s k i m  t r a f i ł  z  W a r s z a w y  d o  B e r l i n a ,  b y  t a m  p o m ś c i ć  s w o j e  z n i s z c z o n e 

m i a s t o ,  p o k a z u j e ,  j a k  s i l n a  p o t r a f i  b y ć  m i ł o ś ć  d o  o j c z y z n y .  S w o j ą  p o s t a w ą  
A n d r z e j  N u s b e k  p o k a z a ł ,  ż e  z a s ł u g u j e  n a  m i a n o  r y c e r z a  b i a ł o - c z e r w o n e j .
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Pana ojciec jako oficer Wojska Polskiego trafił 
we wrześniu 1939 roku do sowieckiej niewoli. 
Co się z nim stało?

W 1920 roku brał udział w wojnie z bolszewika-
mi jako oficer 1 kompanii cekaemów 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich. Na froncie był ranny i odznaczono go za od-
wagę. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku jako porucz-
nik rezerwy został zmobilizowany. Po wybuchu wojny nie 
mieliśmy o nim żadnych wiadomości. Dopiero po 
17 września zaczęli zgłaszać się do mojej matki jego byli 
podkomendni z 44 Pułku Piechoty, których Sowieci zwol-
nili z niewoli. Od nich dowiedzieliśmy się, że ojciec do-
stał się do sowieckiej niewoli. Później dotarła do nas 
kartka wysłana przez niego z obozu w Starobielsku, 
w której napisał: „28 listopada 1939. Moi kochani! Je-

stem już zupełnie zdrowy, tylko bardzo niespokojny 
o Wasz los, dlatego też bardzo proszę, piszcie wszy-
scy zaraz do mnie i to często, 

i bardzo obszernie, gdyż 
pocztę otrzymywać mogę bez 
ograniczeń”. Na tej wiado-
mości urwał się z nim kon-
takt. Kiedy Niemcy w 1943 

roku zaczęli drukować listy 
ofiar mordu katyńskiego, nie 
znaleźliśmy tam nazwiska  
Nusbek. Długo żyliśmy na-
dzieją, że ojciec znalazł się 
w armii gen. Andersa i w jej 
szeregach opuścił Rosję. To 
się nie sprawdziło.

Kiedy dowiedzieliście się o jego śmierci?
Potwierdzenie tej wiadomości otrzymaliśmy dopiero 

w latach siedemdziesiątych. Jeden z naszych znajomych 
przywiózł z Francji pełną listę zamordowanych polskich 
oficerów. Ojciec został zamordowany z 2 na 3 maja 
1940 roku w Charkowie.

A jak rozpoczęła się Pańska kariera wojskowa?
Kiedy wybuchła wojna, miałem osiem lat. Mieszkali-

śmy w Warszawie przy ulicy Śniadeckich 9/109. Matka 
w lipcu 1944 roku wynajęła w Radości pokój na wakacyj-
ny wypoczynek. Pracowała, więc dojeżdżała do mnie ko-
lejką. Pamiętam, że 29 lipca odprowadziłem ją na pociąg 
do Warszawy. Oboje nie przypuszczaliśmy, że zobaczymy 
się dopiero za rok. 31 lipca po południu do Radości w tu-
manach kurzu wjechały nagle czołgi. Nikt nie wiedział, ja-
kie. Dopiero po dłuższej chwili okazało się, że wychylają 

się z nich nie Niemcy, tylko Rosjanie. 
Umorusani i nieludzko zmęczeni py-
tali: „Czy to już Warszawa?”. Byli 
mocno zdezorientowani. Prosili tylko 
o jedno: o wodę. Pod pancerzem upał 
dawał im się we znaki. Linia frontu 
zatrzymała się między Radością 
a Międzylesiem i utrzymywała się 
tam aż do września, kiedy została zdo-
byta Praga. To, co działo się w War-
szawie, można było zobaczyć z balko-
nu wynajmowanego pokoju – widać 
było dymy nad walczącą stolicą. Po-
nadto na stacji kolejowej w Radości 

Harcerz zawiszak, syn pułku i żołnierz 

w 2 Pomorskiej Brygadzie Artylerii 

Haubic. Odznaczony m.in. Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 

medalem „Zasłużonym na Polu Chwały”, 

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za War-

szawę 1939–1945 i medalem „Za Zdoby-

cie Berlina”.

KPT. ANDRZEJ  
NUSBEK 

W I Z Y T Ó W K A

BĄDŹ DZIELNY 
I PRAWY

o konspiracyjnym harcerstwie i służbie 
syna pułku na szlaku bojowym do Berlina 

rozmawia Piotr Korczyński.

Z  k p t .  A n d r z e j e m  N u s b e k i e m

HISTORIA / ROZMOWA
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wywieszano codziennie komunikaty dotyczące 
tych wydarzeń. Martwiło mnie, że zostałem 
odcięty nie tylko od matki, ale także od moich 
kolegów z drużyny harcerskiej – zawiszaków, 
którzy walczyli w powstaniu.

Kto się Panem zajmował pod nieobecność 
matki?

Państwo Dolewscy, u których mieszkaliśmy, 
przez jakiś czas utrzymywali mnie i karmili na 
własny koszt. Nie bardzo im się to podobało. 
Mnie zresztą także. Żołnierze rosyjskiej jednost-
ki, która zatrzymała się w Radości, powiedzieli 
mi, że za nimi idzie polskie wojsko. Wtedy by-
łem pełen nadziei, że pierwszym żołnierzem 
w tym polskim wojsku, którego zobaczę, będzie 
ojciec. Kiedy więc dowiedziałem się, że pierw-
sze oddziały pokazały się w Otwocku, nie-
zwłocznie ruszyłem tam z Radości na piechotę. 
Zobaczyłem polskiego oficera i, mówiąc żar-
tem, bardzo się zdziwiłem, że to nie mój ojciec. 

Miałem przy sobie aparat fotograficzny –  
agfę, którą zabrałem z Warszawy. Dzięki temu 
zaskarbiłem sobie względy Rosjan, którzy za 
zdjęcia dawali mi konserwy. Do dziś mam od-
bitki fotografii, które wtedy robiłem żołnierzom. 
Fotografowanie ułatwiło mi także nawiązanie 
kontaktu z polskimi wojskowymi. Oni mnie bar-
dzo polubili. Zorientowali się, że nie jestem cał-
kowitym nowicjuszem, jeśli chodzi o broń. Co 
prawda tetetek [rosyjski pistolet TT] wcześniej 
nie widziałem, ale w harcerstwie dobrze opano-
wałem rozkładanie i składanie visa. Pewnego 
dnia oświadczyłem im: „Idę z wami”. Nie było 
to takie łatwe, ale w rezultacie dowódca 2 Bry-
gady Artylerii Haubic, nazwanej później Po-
morską, wyraził zgodę. Początkowo byłem przy 
IV baterii 7 Pułku, później zostałem żołnierzem 
I baterii 9 Pułku, który stacjonował w Józefo-
wie. I z nią przeszedłem cały szlak bojowy 
2 Brygady Artylerii Haubic – aż do Berlina. 

Jakie stosunki panowały w tym wojsku?
Proszę pamiętać, że miałem wtedy niespełna 

14 lat, ale nie mogę złego słowa powiedzieć 
o oficerach sowieckich oddelegowanych do bry-
gady. W artylerii była wyłącznie rosyjska linio-
wa kadra oficerska. Polacy byli tylko w aparacie 
polityczno-wychowawczym. Stosunek zarówno 
do mnie, jak i do innych żołnierzy był bardzo 
pozytywny. Zresztą przysyłano ich do Wojska 

Polskiego po pewnej selekcji. Większość z nich 
miała dalsze lub bliższe związki z Polską. 
I chętnie się do tego przyznawali, podkreślali: 
„ja toże Polak”, choć często nie bardzo umieli 
mówić po polsku. Służyłem w jednostce 
ar tyleryjskiej ,  wymagającej of icerów 
wykształconych – specjalistów. To też miało 
znaczenie. Jeśli zaś chodzi o podoficerów i żoł-
nierzy, to większość była Polakami z Podola, 
spod Tarnopola. Oni poznali już, co to jest 
Związek Sowiecki, o czym myśmy w Warsza-
wie mieli dość mgliste pojęcie. Jednak, co zro-
zumiałe, zbytnio nie dzielili się tą wiedzą z na-
mi. Informacja wojskowa czuwała.

Kiedy dotarły do Pana wieści od matki, która 
pozostała w powstańczej Warszawie?

9 kwietnia, czyli pierwszego dnia po zdoby-
ciu przez nas Kołobrzegu. To jest również dzień 
moich urodzin. W pierwszej poczcie polowej, 
która do nas dotarła, znalazły się kartki od mojej 
matki i od mojego kolegi z Radości. Chłopak pi-
sał: „Z jaką radością okazało się, że wczoraj 
przyjechała tutaj twoja mamusia”. Matka zaś nie 
pisała, żebym natychmiast wracał do domu, tyl-
ko bym był dobrym, prawym żołnierzem. Poin-
formowała mnie jednocześnie, że przez obóz dla 
ludności cywilnej w Pruszkowie trafiła do Kra-
kowa. Od tego momentu wymienialiśmy czułe 
listy. W którymś z kolejnych napisała naiwnie, 
żebym wziął urlop, co w czasie walk fronto-
wych było pojęciem abstrakcyjnym. Po zakoń-
czeniu działań wojennych też nie od razu mo-

Jako warszawiak  
byłem dosłownie  
napompowany emocja-
mi związanymi z tym, 
że mogę pomścić moje 
miasto

HISTORIA / ROZMOWA

Bombardier  
Andrzej Nusbek, 
mając niespełna 
14 lat, został żoł-
nierzem 2 Brygady 
Artylerii Haubic 
i przeszedł jej  
cały szlak bojowy 
aż do Berlina. 
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głem wrócić do domu. Ponieważ w porównaniu z innymi 
żołnierzami pułku byłem człowiekiem bardzo wykształco-
nym – skończyłem sześć klas szkoły powszechnej i jedną 
gimnazjalną na tajnych kompletach – wciągnięto mnie do 
sekcji polityczno-wychowawczej i kazano robić porządek 
w jej kancelarii. Znajdowała się ona w wielkim kufrze, do 
którego wrzucano dokumenty bez ładu i składu. Nie radzi-
łem sobie z tą syzyfową pracą. Napisałem podanie do do-
wódcy brygady z prośbą o zwolnienie mnie z wojska. Do-
stałem zgodę i 1 sierpnia, rok po rozstaniu się z matką, 
spotkałem się z nią ponownie, tylko że w Krakowie.

Wróćmy jeszcze do wątku harcersko-akowskiego...
Wojna zastała mnie w trzeciej klasie szkoły powszech-

nej w alei Szucha. To była bardzo dobra szkoła, tzw. 
przedwojenna wzorcówka. Mimo okupacji prowadzono 
tam naukę w pełnym zakresie programowym, łącznie 
z geografią i historią. Nielegalne lekcje odbywały się przez 
cały czas. W tejże trzeciej klasie powstała grupa konspira-
cyjna, do której i ja trafiłem. Naszym głównym zadaniem 
było roznoszenie bibuły konspiracyjnej, w której czasami 
zdarzały się tak dziwne dla mnie wydawnictwa, jak na 
przykład broszura „Sprawy łużyckie”… Nie miałem 
zupełnie pojęcia, co to Łużyce i dlaczego mam się dla nich 
narażać. Nad tą naszą grupą przejął patronat znajomy mat-
ki jednego z członków grupy i nazwał ją Wojskową Grupą 
Nadwiślańską. Po pewnym czasie ten facet zniknął i zosta-
liśmy w całkowitym zawieszeniu. 

Co wtedy zrobiliście?
Postanowiłem wykorzystać sytuację, jaka panowała 

w moim domu. Myśmy mieli duże mieszkanie na Śniadec-
kich. Jeden z pokoi zaczęli wynajmować ludzie związani 
z konspiracją. Na koniec zamieszkał w nim „Nurt” – 
płk Edward Jasiński. Znaliśmy go pod nazwiskiem Jan  
Kamiński. Był oficerem krakowskiego Związku Walki 
Zbrojnej i musiał uciekać z Krakowa po wielkiej wsypie 
tamtejszej konspiracji. Po pewnym czasie „Nurt” został ko-
mendantem komendy AK Lublin-Miasto. Wkrótce zdoby-
łem jego zaufanie, więc uczynił mnie swoim łącznikiem. 

Jednocześnie wyrosłem na lidera tej naszej szkolnej gru-
py konspiracyjnej, która zmieniła nazwę na Warszawska 
Grupa Młodzieży, i szukałem kogoś, kto by się nami zajął. 
W naturalny sposób padło na „Nurta”. Naiwnie zwróciłem 
się do niego z taką prośbą. Zdecydowanie odmówił, tłuma-
czył mi, że ma inne zadania, ale spróbuje mnie z kimś 
skontaktować. I rzeczywiście, zgłosił się człowiek z propo-
zycją włączenia nas do konspiracyjnego harcerstwa. W ten 
sposób zostaliśmy zawiszakami. Szczerze mówiąc, nie bar-
dzo mi się to harcerstwo podobało, wydawało mi się, że 
przy „Nurcie” jestem już poważnym konspiratorem – nosi-

łem rozkazy, czasopisma, od czasu do czasu składałem 
i rozbierałem visa, a tutaj nagle musiałem chodzić na kla-
syczne zbiórki harcerskie i kuć na pamięć regulaminy.

Jak to się stało, że walczył Pan na ulicach Berlina?
Moja brygada dostąpiła tego zaszczytu. Miałem z tego 

wielką satysfakcję. Jako warszawiak byłem dosłownie na-
pompowany emocjami związanymi z tym, że mogę po-
mścić moje miasto. Wcześniej jednak był Kołobrzeg. Dro-
ga do niego okazała się bardzo ciężka, bo prowadziła 
przez Wał Pomorski. Nasz pułk był wyposażony w haubi-
ce kalibru 122 mm, bardzo ciężkie i w normalnych warun-
kach przeznaczone do ostrzału odległych celów, namierza-
nych z punktów obserwacyjnych. Ale kilka razy zdarzało 
nam się strzelać „priamo nawot”, jak mawiali Rosjanie, 
czyli na wprost, by powstrzymać nieprzyjaciela. Na Wale 
Pomorskim zostałem lekko kontuzjowany i trafiłem do 
szpitala przyfrontowego. Tam zobaczyłem piekło. Ranni 
leżeli w ziemiance, w strasznych warunkach, zawszeni 
i brudni. Jak tylko oprzytomniałem, postanowiłem wydo-
stać się z tej umieralni za wszelką cenę. Wkrótce przyje-
chał tam nasz pułkowy kierowca z kolejnymi rannymi i ja 
razem z nim dałem dyla do swojej jednostki. 

A jakie miał Pan zadania w swojej baterii?
Pocisków nie dźwigałem, bo jeden ważył ponad 20 kg. 

Z największą radością ciągnąłem za sznurek, czyli odpala-
łem haubicę. I taka była moja funkcja w działonie. Miałem 
stopień bombardiera, a 30 kwietnia 1945 roku, w wieku 
14 lat, awansowano mnie do stopnia kaprala. Z Kołobrze-
gu ruszyliśmy do forsowania Odry. Tam znowu doświad-
czyliśmy ciężkich walk, ale nie tyle na Odrze, ile później, 
podczas przeprawy przez niewielką rzeczkę. 

Po zdobyciu Berlina 8 maja 1945 roku o mało nie stra-
ciłem życia. Kiedy wszyscy zaczęli strzelać na wiwat, 
jakaś zabłąkana kula przeleciała mi koło ucha. Gdy 
ustały walki, brygadę obiegła wiadomość, że spotkamy 
się z Amerykanami nad Łabą. Zaczęło się więc oporzą-
dzanie mundurów i czyszczenie sprzętu. W końcu nic 
z tego nie wyszło. Zamiast nad Łabę, skierowano nas do 
Klessin na wschód od Berlina. Tam otrzymałem to „bo-
jowe zadanie” – porządkowanie kancelarii. Ono mnie 
umocniło w decyzji, żeby się zdemobilizować, wrócić 
do matki i do nauki. Podjąłem postanowienie, którego 
dość długo przestrzegałem, że wykreślam z pamięci mo-
ją wojenną przeszłość. Ukończyłem II Liceum im. Kró-
la Jana III Sobieskiego w Krakowie, w 1950 roku zda-
łem maturę i wróciłem do Warszawy na studia do Szko-
ły Głównej Planowania i Statystyki. Zaczęło się dorosłe 
życie, ale – jak pan widzi – do końca nie udało mi się 
wymazać z pamięci wojennych doświadczeń. 
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Podczas konferencji berlińskiej, która trwa-
ła od 15 listopada 1884 roku do 26 lutego 
1885 roku, dokonano ostatecznego po-
działu Afryki, określając granice przy-

szłej ekspansji kolonialnej poszczególnych 
państw. Zgodnie z jednym z uzgodnień afrykań-
skie kolonie państw europejskich miały pozostać 

neutralne w razie wybuchu wojny na Starym 
Kontynencie. To spowodowało, że roz-

mieszczone tam wojska, jako że miały  
utrzymywać porządek wewnętrzny, 
były nieliczne oraz słabo wyposażo-
ne i wyszkolone. Biali osadnicy 
z niechęcią odnosili się do dawania 
broni do ręki tubylcom.

WIELKA ROZGRYWKA
Nie inaczej było w brytyjskich 

koloniach na wschodzie i w cen-
trum Afryki, protektoratach 
Afryki Wschodniej (Kenia), 
Ugandy, Zanzibaru i Somalilan-
du. Dopiero 1 stycznia 1902 ro-
ku małe jednostki – Pułk Środ-
kowoafrykański (Central Africa 
Regiment), Wschodnioafrykań-
scy Strzelcy (East Africa Rifles) 
i Ugandyjscy Strzelcy (Uganda 

Rifles) – zintegrowano w sześcio-
batalionowy pułk, Królewskich Strzel-

ców Afrykańskich (King’s African Rifles 
– KAR). Czarnoskórych żołnierzy nazywano 

askarysami. Oficerami byli początkowo Bry-
tyjczycy, potem pojawili się też Sudańczycy. 

Po dwa bataliony stacjonowały w Nyasaland 
(Niasa) i Ugandzie, a po jednym rozmieszczo-
no w Kenii i Somali Brytyjskim. Pierwszą 

wielką operacją KAR, w której użyto 
wszystkich batalionów, poza czwar-

tym, były działania na terenie So-
mali Brytyjskiego przeciwko zwo-
lennikom Mohammeda Abdullaha 
Hassana, zwanego Szalonym Muł-

łą. W 1910 roku rozformowano dwa bataliony, 
a w następnym roku trzeci. Powodami były finan-
se i wspomniana niechęć kolonistów do dużych 
formacji tubylczych. Co ciekawe, część zdemobi-
lizowanych miejscowych żołnierzy zaciągnęła się 
do służby w siłach zbrojnych Niemieckiej Afryki 
Wschodniej. W tych czasach Afrykanie wstępo-
wali do armii kolonialnych dla pieniędzy, a nie 
przez lojalność wobec białych panów.

W momencie wybuchu wojny w Europie la-
tem 1914 roku Brytyjczycy mieli w Afryce 
Wschodniej trzy bataliony askarysów z 22 kom-
paniami – w sumie 2398 żołnierzy, z których 
2325 było Afrykanami. Jedyne ich ciężkie 
uzbrojenie stanowiły karabiny maszynowe, po 
jednym na kompanię.

Ustalenia o neutralności kolonii podczas wojny 
okazały się nierealne. Już w sierpniu 1914 roku 
niemieckie dowództwo wysłało grupy niszczy-
cieli z zadaniem przerwania linii kolejowej po-
między portem w Mombasie a Kisumu nad  
Jeziorem Wiktorii. Ich konne pododdziały zaczę-
ły zapuszczać się w głąb terytoriów brytyjskich. 

W 1915 roku Brytyjczycy dokonali reorgani-
zacji swych sił w regionie. Powstały wtedy trzy, 
liczące po cztery kompanie, bataliony KAR, ma-
jące po 1045 żołnierzy. Niemniej jednak ze 
względu na postawę białych osadników rozbudo-
wa tubylczej jednostki była powolna. W kwietniu 
1916 roku utworzono po nowym batalionie 
w Nyasaland i Kenii. Następnie postanowiono 
przeformować w dwubatalionowe pułki 2, 3 
i 4 Batalion KAR. Potem pułkami stały się for-
malnie 1 i 5 Batalion KAR. Jednak miały one tyl-
ko po jednym batalionie. Jeszcze przed końcem 
1916 roku brytyjskie dowództwo postanowiło, że 
1, 2, 3 i 4 Pułk KAR będą miały po trzy batalio-
ny. W lutym 1917 roku utworzono dwa nowe 
pułki. 6 KAR miał dwa bataliony, w których słu-
żyli mieszkańcy niemieckiej Tanganiki, w tym 
byli jeńcy wojenni. Z kolei jednobatalionowy 
7 KAR tworzyli mieszkańcy Zanzibaru. W ostat-
nim roku wielkiej wojny dodano czwarty batalion 
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1902 ROKU MAŁE JED-
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KRÓLEWSKICH STRZELCÓW 
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RIFLES – KAR). NA ZDJĘCIU ŻOŁ-
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NACJI EDWARDA VII  

W 1902 ROKU

Mieszkańcy Afryki Wschodniej  
i Środkowej walczyli za imperium brytyjskie  

w obu wojnach światowych.
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do 1, 2 i 3 Pułku KAR, a 4 Pułk KAR rozrósł się do siedmiu 
batalionów. W listopadzie 1918 roku istniały 22 bataliony 
wschodnioafrykańskich askarysów. Formacja KAR liczyła 
wówczas 33 348 żołnierzy, z których 30 658 było Afrykana-
mi. W czasie wojny zginęło bądź odniosło rany 5117 jej żoł-
nierzy, a kolejnych 3039 zmarło z powodu chorób. 

WIELKA KAMPANIA
Jak tylko zapanował pokój, liczba batalionów została 

szybko zredukowana do sześciu, choć brytyjskie posiadłości 
w regionie powiększyły się o Tanganikę. W 1938 roku były 
dwie trzybatalionowe brygady, liczące razem około 3 tys. 
żołnierzy. Po przystąpieniu 3 września 1939 roku Wielkiej 
Brytanii do wojny z Niemcami rozpoczęła się rozbudowa 
KAR. Brytyjczycy obawiali się potężnych sił we Włoskiej 
Afryce Wschodniej, bowiem Benito Mussolini zdecydował 
się na sojusz z Adolfem Hitlerem. W marcu 1940 roku 
KAR liczył już około 22,3 tys. żołnierzy. Pierwszym ich 
starciem była obrona Somali Brytyjskiego, które 4 sierpnia 
1940 roku zostało zaatakowane przez potężne siły włoskie. 
W walkach z nimi brał udział 2 Batalion KAR. Przewaga 
Włochów była przytłaczająca i Brytyjczycy musieli oddać 
kolonię. Ostatni żołnierze ich somalijskiego garnizonu zo-
stali 18 sierpnia 1940 roku ewakuowani do Adenu.

To była jedyna duża ofensywna operacja włoskich sił 
w Afryce Wschodniej. W następnych miesiącach Brytyj-
czycy wzmacniali swe wojska w regionie. W lipcu 1940 ro-
ku rozpoczęło się formowanie dwóch nowych brygad 
wschodnioafrykańskich – 5 i 6. Przysłano też dwie brygady 
z Afryki Zachodniej – 3 i 4. Później wszystkim afrykańskim 
brygadom zmieniono numery, dodając z przodu cyfrę 2. 
Brygady afrykańskie przydzielono do utworzonych w lipcu 
1940 roku 1 i 2 Dywizji (Afrykańskiej), których numerację 
zmieniono 24 listopada tegoż roku na 11 i 12, a także do 
1 Dywizji Piechoty (Południowoafrykańskiej).

Gdy Brytyjczycy w wyniku rozpoczętej 9 grudnia 1940 
roku operacji „Compass” zniszczyli większość wojsk wło-
skich w Afryce Północnej, postanowili rozprawić się z ar-
mią Mussoliniego w Afryce Wschodniej. 19 stycznia 1940 
roku rozpoczęli atak na Włoską Afrykę Wschodnią od pół-
nocy, wkraczając do Erytrei. Na południu, 24 stycznia, 
z Kenii uderzyli na Somali Włoskie, a kilka dni później  
weszli do Abisynii. W zgrupowaniu atakującym z południa 
były 21, 22 i 25 Brygada Piechoty (Wschodnioafrykańskie) 
z ośmioma batalionami KAR. W trakcie kampanii dołączy-
ły jeszcze dwie brygady wschodnioafrykańskie – 26 i 28 
(utworzona w lipcu 1941 roku). Do końca listopada 1941 
roku ustał opór ostatnich jednostek włoskich w rejonie Gon-
doru. Wcześniej, 23 listopada, rozformowano 11 Dywizję. 
Działania we Włoskiej Afryce Wschodniej były jedyną 
kampanią II wojny światowej, w której większość walczą-

cych po obu stronach stanowili mieszkańcy Afryki. Po za-
kończeniu walk część oddziałów wschodnioafrykańskich 
pozostała we włoskiej kolonii jako siły okupacyjne, których 
jednym z zadań była ochrona tamtejszej białej ludności 
przed odwetem tubylców. Niektóre jednostki pełniły służbę 
w brytyjskich koloniach, pilnując porządku wewnętrznego 
oraz obozów jenieckich. 

5 maja 1942 roku wojska brytyjskie wylądowały na Ma-
dagaskarze, we francuskiej kolonii, której władze były lo-
jalne wobec rządu w Vichy. Operację przeprowadzono, bo-
wiem Brytyjczycy obawiali się, że Francuzi wpuszczą na 
wyspę Japończyków, jak to uczynili wcześniej w Indochi-
nach. Siły inwazyjne szybko opanowały francuską bazę 
morską Diego Suarez, ale zajęcie reszty wyspy trwało kilka 
miesięcy. 10 września 1942 roku rozpoczęła się operacja 
„Stream Line Jane”, której głównym celem było zdobycie 
stolicy kolonii, Tananariwy. Zadanie to powierzono 
wschodnioafrykańskiej 22 Brygadzie, która pojawiła się na 
Madagaskarze 8 czerwca 1942 roku. Tananariwę opanowa-
no 23 września, ale siły Vichy na wyspie poddały się do-
piero 8 listopada 1942 roku. 

KOLEJNE WYPRAWY
W latach 1942–1943 sformowano jeszcze 29, 30 

i 31 Brygadę. 16 lutego 1943 roku odtworzono 11 Dywizję, 
ale 18 kwietnia 1943 roku rozformowano Dwunastą. Zmia-
ny były związane z planami wysłania żołnierzy na Daleki 
Wschód. W tym czasie do działań w dżungli szkoliła się już 
21 Brygada, wysłana w marcu 1942 roku na Cejlon. Reszta 
jednostek dywizji, w tym 25 i 26 Brygada, trafiła na wyspę 
w czerwcu 1943 roku. Po rocznym szkoleniu 11 Dywizję 
wysłano na front na pograniczu Indii i Birmy. Walczyła 
z Japończykami do grudnia 1944 roku, po czym przesunię-
to ją na kilka miesięcy do służby tyłowej. W grudniu 1944 
roku, po kilkumiesięcznym szkoleniu na Cejlonie, na front 
przybyły dwie samodzielne brygady wschodnioafrykańskie 
– 22 i 28. 11 Dywizja ponownie włączyła się do walki 
w kwietniu 1945 roku. 1 czerwca 1945 roku rozformowano 
dowództwo 28 Brygady, która faktycznie nie istniała już od 
17 kwietnia. Do końca sierpnia jej los podzieliły wszystkie 
wschodnioafrykańskie brygady. 

W momencie zakończenia wojny istniały 43 bataliony 
piechoty KAR, pułk samochodów pancernych oraz szereg 
innych pododdziałów. Większość tych jednostek niebawem 
rozformowano. Trzy z batalionów, które przetrwały, Brytyj-
czycy użyli m.in. do walki z komunistyczną partyzantką na 
Malajach w latach 1952–1956. Pięć uczestniczyło w tłu-
mieniu powstania Mau Mau w Kenii, które wybuchło 
w 1952 roku. Gdy brytyjskie kolonie we Wschodniej Afry-
ce uzyskały niepodległość, bataliony KAR stały się zaląż-
kiem armii Kenii, Ugandy Tanzanii i Malawi.
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Wietnam od połowy XIX wieku był częścią 
Indochin Francuskich. Kolonizatorzy nie 
dbali o jego rozwój, lecz traktowali jako 
źródło dochodów z uprawy ryżu. Klęska 

głodu, do której doszło w Wietnamie w latach dwudzie-
stych XX wieku, doprowadziła do pojawienia się tam 
ruchów niepodległościowych, związanych z ideologią 
komunistyczną. W 1930 roku w Wietnamie wybuchł 
bunt, brutalnie stłumiony przez Francuzów. 

Po klęsce Francji w wojnie z Niemcami w 1940 roku ta 
kolonia pozostała pod administracją rządu Vichy, ale w cią-
gu roku została zajęta przez Japonię. Cesarstwo pozostawi-
ło francuską administrację, ale przejęło władzę wojskową. 
W 1941 roku w północnej części kraju, nieopodal granicy 
z Chinami, podczas kongresu Komunistycznej Partii Wiet-
namu powstała niepodległościowa organizacja Viet Minh. 
Otrzymała ona wsparcie skonfliktowanych z Japonią Sta-
nów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Chin. Za kwe-
stie ideologiczne w tej organizacji odpowiadał czołowy 
wietnamski działacz niepodległościowy Ho Chi Minh, a za 
sprawy wojskowe – Vo Nguyen Giap, który po przeszkole-
niu w Chinach w walce partyzanckiej zaczął organizować 
w Wietnamie własne oddziały. 

Pod koniec 1944 roku, gdy japońsko-francuska wła-
dza w Indochinach wyraźnie się już chwiała, Giap przy-
stąpił do ataków na nią niewielkimi siłami (zaczynał od 
około 30 osób). Dzięki śmiałemu działaniu, pomysłowo-
ści oraz doskonałej znajomości terenu odnosił coraz 
większe sukcesy, a jego potencjał rósł. Do decydującego 
starcia Viet Minh ruszył w połowie sierpnia 1945 roku, 
wkrótce po zrzuceniu bomb atomowych na Japonię. 
W krótkim czasie (13–15 sierpnia) w wyniku ogólno-
wietnamskiego powstania w kraju de facto zakończyły 
się rządy okupacyjne. Do czasu kapitulacji Japonii 
2 września 1945 roku Viet Minh, kontrolujący niepo-
dzielnie północną część Wietnamu, obalił japońską ma-
rionetkę, cesarza Bao Daia. Tego samego dnia ogłoszo-
no powstanie nowego państwa, Demokratycznej Repu-
bliki Wietnamu, ironią losu, z nieoficjalnym poparciem 
Stanów Zjednoczonych. 

Zaskoczeni Francuzi zgodzili się na negocjacje, bo 
chcieli zyskać na czasie, zwłaszcza że Viet Minh dotarł 
aż do Sajgonu w południowej części kraju. Wietnamczy-
cy wiedzieli z kolei, że bez zawarcia porozumienia nie 
zdołają długo utrzymać swoich zdobyczy. W wyniku ro-
kowań północny Wietnam uznano za wolne państwo 

Konflikt w Wietnamie najczęściej 
kojarzy się z tym, w który na wiele lat 
zaangażowały się Stany Zjednoczone. 

Tymczasem to doświadczenia 
z pierwszej wojny indochińskiej dały 

początek taktyce zwalczania 
partyzantki, którą stosowano w Iraku 

i Afganistanie.
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w ramach indochińskiej 
Unii Francuskiej, a resz-
ta kraju wróciła pod 
francuskie rządy. Jednak 
inwazja wojsk chińskich spowodowała, że 
w lutym 1946 roku Ho Chi Minh musiał zwró-
cić się o francuski protektorat. W ten sposób 
Francuzi, chociaż w różnym stopniu, odzyska-
li kontrolę nad całością kraju. Sytuacja stała 
się jednak bardzo napięta, bo obie strony kon-
fliktu wypatrywały sposobności do wyjścia 
z impasu.

SIŁA PARTYZANTKI
Okazja nadarzyła się w listopadzie 1946 ro-

ku, kiedy po odmowie przekazania Francuzom 
portu w Hajfongu doszło do zbrojnego przeję-
cia miasta, w wyniku czego zginęły tysiące lu-
dzi. Na całej północy i w centralnej części kra-
ju wybuchło powstanie. Zaprawieni w boju 
członkowie Viet Minhu rozpoczęli wojnę par-
tyzancką. Dobrze wyposażone, regularne od-
działy Francuzów mocno trzymały w garści 

szlaki komunikacyjne oraz miasta, tak więc 
zduszenie ruchu niepodległościowego wyda-
wało się już tylko kwestią czasu. 

Okoliczności zmieniły się diametralnie 
w 1949 roku, kiedy w wyniku rewolucji rządy 
w Chinach przejęli komuniści, sprzyjający bli-
skiej ideologicznie partyzantce wietnamskiej. 
Żołnierze pod wodzą Vo Nguyen Giapa ruszy-
li do kontrofensywy, najpierw atakując osa-
motnione francuskie garnizony, a potem więk-
sze placówki położone w pobliżu chińskiej 
granicy. Analogiczna sytuacja zaistniała pod-
czas kolejnej wojny w Wietnamie, tyle że 
wówczas rolę bezpiecznego zaplecza do ata-
ków odgrywały terytoria Kambodży i Laosu. 

Vo Nguyen Giap konsekwentnie realizował 
kolejne fazy swojej koncepcji wojny party-
zanckiej. Pierwszy etap miało stanowić zdoby-
wanie poparcia miejscowej ludności. Drugi 

Vo Nguyen Giap przed frontem oddziału partyzanckiego 
Viet Minhu, 1944 rok

Giap (drugi od prawej) planuje przebieg bitwy pod Dien Bien 
Phu, 1953 rok.

Vo Nguyen Giap 

(z lewej) z Ho Chi  

Minhem, październik 

1945 roku
Za najdogodniejsze 
miejsce akcji uzna-
no rejon miejsco-
wości Dien Bien 
Phu, na zachód od 
Hanoi. W ramach 
operacji „Castor” 
30 listopada 1953 
roku zrzucono tam 
1800 spadochro-
niarzy Legii Cudzo-
ziemskiej.



nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

138

miał polegać na atakowaniu  
odosobnionych placówek nieprzy-
jaciela, a trzeci – na opanowaniu 
większego terytorium przez połą-
czone oddziały par tyzanckie 
i wszczęcie ogólnego powstania. 
W 1950 roku Vo Nguyen Giap, 
przekonany o rychłym sukcesie, ru-
szył do realizacji trzeciej fazy, próbu-
jąc opanować Hanoi. Poniósł jednak klęskę 
w dolinie Rzeki Czerwonej i wrócił do nękają-
cych działań partyzanckich. Decydował się 
przeciągnąć wojnę na lata, licząc na zmęcze-
nie przeciwnika. 

Za sprawą przedłużającego się konfliktu 
z przeciwnikiem uważanym za słabszego, we 
Francji (podobnie jak kilkanaście lat później 
w USA) rosło coraz większe niezadowolenie 
społeczne. Wieloletnia krwawa wojna na dru-
gim krańcu świata, w dodatku przeciwko lu-
dziom wyznającym poglądy zbieżne z poglą-
dami popularnymi w mocno lewicującej wów-
czas Francji, była coraz głośniej krytykowana.

LEKCEWAŻENIE WROGA
Nowy dowódca wojsk francuskich w Indo-

chinach, gen. Henri Navarre, postanowił więc 
energicznym działaniem doprowadzić do de-
cydującego starcia z większymi siłami bojow-
ników, aby rozbić ich w jednej, walnej bitwie, 
niejako przymuszając Wietnamczyków do fa-
zy trzeciej wojny partyzanckiej, ale na francu-
skich warunkach. Uznał, że najlepiej będzie to 
zrobić w głębi terytorium z przewagą wroga, 
desantując tam swoje wojska. 

Za najdogodniejsze miejsce uznano rejon 
miejscowości Dien Bien Phu, w dolinie mię-
dzy wzgórzami, ponad 300 km na zachód od 
Hanoi. W ramach operacji „Castor” 30 listo-
pada 1953 roku zrzucono tam na początek 
1800 spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej. 
Francuzi zbudowali pas startowy, umocnienia 
i czekali na przeciwnika. Doskonale wiedzieli, 
że Viet Minh nie może sobie pozwolić na ist-
nienie tak silnej francuskiej placówki na swo-
im zapleczu i będzie musiał zebrać większe si-
ły, żeby ją zlikwidować. A wtedy, jako słab-
szy, zostanie rozbity. 

Siły francuskie gromadzone w Dien Bien 
Phu szybko się powiększały, do tego doszły 
artyleria i samoloty. Wietnamczykom udało 

się jednak zyskać około dwukrotną przewagę 
liczebną – zgromadzili prawie 50 tys. żołnie-
rzy wyposażonych w artylerię, której stanowi-
ska zostały rozmieszczone na okolicznych 
wzgórzach, czego Francuzi nie uwzględnili 
w swoim planie obrony. 13 marca 1954 roku 
Wietnamczycy rozpoczęli ataki i ogniem arty-
lerii zniszczyli na lotnisku francuskie samolo-
ty. Początkowo szli do masowych szturmów, 
a później naprzeciwko francuskich umocnień 
wybudowali własne i przystąpili do wojny po-
zycyjnej, przez kolejne tygodnie stopniowo za-
ciskając pętlę wokół przeciwnika. 

Ogniem artylerii zniszczyli wszystkie fran-
cuskie samoloty i lotniska, przez co zaopatry-
wanie oblężonych stało się możliwe tylko 
dzięki zrzutom. Sytuacji nie poprawił nawet 
desant kilku batalionów spadochroniarzy, a co 

W PÓŹNIEJSZYCH KONFLIKTACH  
AMERYKANIE STOSOWALI TAKTYKĘ  
SEEK AND DESTROY, ALE Z PEWNYMI 
MODYFIKACJAMI. OBECNIE PATROLUJĄCY 
ŻOŁNIERZE ZWYKLE SKRYWAJĄ SIĘ  
POD PANCERZAMI TRANSPORTERÓW 
I UNIKAJĄ WDAWANIA SIĘ W WYKRWA-
WIAJĄCE STRZELANINY

Oddziały wietnamskie w Hanoi, 1954 rok

HISTORIA / XX WIEK
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gorsza – nadeszła pora deszczowa i opady zmieniały 
francuskie okopy w rowy pełne wody. Tymczasem pod 
wietnamskim naporem padały kolejne linie umocnień. 
Stało się jasne, że upadek bazy jest kwestią czasu. Ra-
tunkiem mogło być tylko użycie broni jądrowej, na co 
Francuzi się nie zgodzili, albo zmasowany nalot bombo-
wy na pozycje wietnamskie, ale tutaj współpracy odmó-
wili Brytyjczycy i Amerykanie, nie chcąc aż tak angażo-
wać się w cudzy konflikt. 

7 maja 1954 roku Wietnamczycy przypuścili ostatecz-
ny szturm na Dien Bien Phu i zdobyli bunkier dowodze-
nia. Walna bitwa wydana przez Francuzów nieuchwyt-
nemu dotąd przeciwnikowi została sromotnie przegrana, 
a pułapka na siły Viet Minhu okazała się zabójcza dla 
zastawiającego. O zaciętości walk świadczyć może to, 
że straty francuskie wyniosły od 1/3 do połowy zaanga-
żowanych sił. 

W wyniku rokowań pokojowych w Genewie chciano 
podzielić Wietnam na dwa państwa wzdłuż 17. równo-
leżnika. Na północy miała istnieć komunistyczna Demo-
kratyczna Republika Wietnamu, na południu autorytar-
na Republika Wietnamu, od 1955 roku intensywnie 
wspierana przez Amerykanów. USA i Wietnam Połu-
dniowy nie podpisały tych porozumień, a komuniści 
uznawali je tylko za zawieszenie broni, pozwalające 
przygotować się do wojny partyzanckiej na południu, 
mającej na celu opanowanie całego kraju. 

INSPIRUJĄCE DOŚWIADCZENIA
Wojska USA wyciągnęły wnioski z francuskiej lek-

cji. Kiedy podczas kolejnej wojny w Wietnamie, 
w wyniku rozpoczętej w styczniu 1968 roku ofensywy 
Tet (wtedy także dowodził Vo Nguyen Giap, a te dzia-
łania miały być początkiem trzeciej fazy wojny party-
zanckiej), w analogicznej sytuacji jak Dien Bien Phu 
znalazła się newralgiczna baza Khe Sanh, oblężonych 
Amerykanów uratowały zmasowane naloty. Zresztą 
w trakcie tej drugiej wojny było już widać, iż zyskano 
świadomość, że w tym miejscu panowanie w powie-
trzu jest kluczowe. To właśnie zmasowane naloty na 
Wietnam Północny pod koniec 1972 roku zmusiły ko-
munistyczne władze do podpisania w 1973 roku w Pa-
ryżu układu pokojowego, kończącego amerykański 
etap wojny w Indochinach. Z kolei brak wsparcia ame-
rykańskich sił powietrznych zdecydowanie przyczynił 
się do opanowania przez komunistów w kwietniu 1975 
roku południowego Wietnamu. 

Warto przy tym zauważyć, że operacja „Pustynna bu-
rza”, pierwsze większe starcie zbrojne, w które zaanga-
żowały się USA od czasów wojny w Wietnamie, rozpo-
częła się długotrwałymi i niszczycielskimi bombardowa-

niami, po których wojskom lądowym właściwie zostało 
już tylko zajęcie oczyszczonego terenu. Z kolei w 1999 
roku wojna NATO z Federalną Republiką Jugosławii 
de facto była prowadzona tylko siłami powietrznymi.

Następstwem pierwszej wojny w Indochinach było też 
wykorzystanie przez Amerykanów w kolejnym wiet-
namskim konflikcie nowatorskiej taktyki walki z party-
zantką, nazywanej „seek and destroy” (szukaj i niszcz), 
zastosowanej przez Brytyjczyków podczas walk z komu-
nistami na Malajach w latach 1948–1960. Polegała ona 
na przeciwstawianiu się partyzantom ich metodami. 
Uznano, że gdy nie ma ściśle wytyczonej linii frontu, 
a bojowników trudno jest odróżnić od cywilów, nie ma 
większego sensu opanowywanie, a potem utrzymywanie 
jakiegoś terytorium. Zamiast tego postawiono na prze-
czesywanie terenu, na którym ukrywał się nieprzyjaciel, 
na likwidację niewielkich oddziałów i oddalanie się 
z danego miejsca. 

Panowanie w powietrzu pozwoliło Amerykanom na 
zastosowanie kolejnej innowacji, czyli masowego wyko-
rzystania śmigłowców jako środka transportu, dzięki 
czemu można było desantować żołnierzy w dowolnym 
miejscu. Panowanie nad szlakami komunikacyjnymi, 
zwykle główny element partyzanckiej przewagi, znacz-
nie traciło na znaczeniu. Ponadto broń pokładowa śmi-
głowców, lecących wolniej i niżej od samolotów, mogła 
celniej razić rozproszonych partyzantów. 

W takiej wojnie na wyniszczenie przeciwnik dysponu-
jący mniejszą siłą ognia teoretycznie był skazany na klę-
skę. Sprytny nieprzyjaciel mógł jednak udawać zgrupo-
wanie sił, wciągać atakujących w pułapki. Partyzanci 
wykorzystywali też lepszą znajomość terenu, żeby nawet 
krótką obecność przeciwnika na ziemi wykorzystać do 
nękania go prymitywnymi, lecz skutecznymi środkami, 
takimi jak miny albo pułapki mechaniczne. Nie musieli 
walczyć o terytorium, więc do stracenia mieli tylko sła-
bo wyszkolonych i kiepsko wyekwipowanych, zatem ta-
nich, bojowników. 

Chociaż użycie lotnictwa pozwoliło Amerykanom 
podczas ofensywy Tet uniknąć takiej porażki, jaką po-
nieśli Francuzi w Dien Bien Phu, a później osiągnąć 
zdecydowaną przewagę w wojnie, to wciągnięcie w dłu-
gotrwały, krwawy konflikt z partyzantami tak bardzo ne-
gatywnie wpłynęło na opinię publiczną w USA i na 
świecie, że chociaż zasadniczo zwycięscy, musieli oni 
wycofać się z Wietnamu w atmosferze niesławy. W póź-
niejszych konfliktach stosowali taktykę „seek and de-
stroy”, ale z pewnymi modyfikacjami. Obecnie patrolu-
jący żołnierze zwykle skrywają się pod pancerzami 
transporterów i unikają wdawania się w wykrwawiające 
strzelaniny. 
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Gwiżdżąca     śmierć
Vought F4U Corsair był najdłużej produkowanym amerykańskim 

myśliwcem z silnikiem tłokowym.
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Wdrugiej połowie lat trzydziestych XX wieku 
Stany Zjednoczone rozpoczęły proces mo-
dernizacji sił zbrojnych, w tym lotnictwa 
morskiego. Politycy w Waszyngtonie starali 

się przygotować kraj na wypadek nieuchronnego, w ich 
ocenach, konfliktu zbrojnego na Dalekim Wschodzie, 
gdzie Japończycy prowadzili coraz bardziej agresywną po-
litykę. Jedną z nowych konstrukcji, nad którymi podjęto 
wówczas prace, były myśliwce przeznaczone do działań 
z pokładu lotniskowca.

NAJPOTĘŻNIEJSZY SILNIK 
Na początku 1938 roku Biuro Aeronautyki US Navy 

opublikowało wymagania dla nowych myśliwców, jedno- 
i dwusilnikowego. Jednosilnikowa maszyna miała mieć 
jeszcze lepsze parametry niż grumman F4F, nad którym 
już trwały prace, m.in. prędkość przeciągania nie wyższą 
niż 110 km/h i zasięg 1600 km. Zakładano, że samolot zo-
stanie uzbrojony w trzy, cztery karabiny maszynowe. Przy 
czym, przy mniejszej liczbie kaemów marynarka wojenna 
oczekiwała większego zapasu amunicji dla każdego z nich. 
Jako uzbrojenie przewidywano też 20 małych bomb prze-
znaczonych do ataków na formacje wrogich samolotów.

W czerwcu 1938 roku marynarka wojenna USA podpi-
sała umowę z firmą Vought na opracowanie prototypu my-
śliwca. Zespołem konstruk-
torów mającym to wyko-
nać kierował Rex Beisel, 
człowiek uważający, że nie 
ma problemów, których nie 
udałoby się rozwiązać. 

Samolot, któremu nadano 
oznaczenie V-166A, początko-
wo miał mieć silnik gwiaz-
dowy,  14-cyl indrowy  
Pratt&Whitney R-1830 
Twin Wasp.  Później 

postanowiono jednak, że jednostką napędową będzie 
najpotężniejszy wówczas lotniczy silnik gwiazdowy, 
18-cylindrowy Pratt&Whitney XR-2800-4 Double Wasp 
o mocy 1850 KM wraz z trzyłopatowym śmigłem o śred-
nicy 4,06 m. Maszyna otrzymała 
o z n a c z e n i a  V- 1 6 6 B 
i XF4U-1. Rozmiar śmi-
gła spowodował, że 
musiała mieć wysokie 
podwozie, które było 
podatne na uszkodze-
nia podczas twardych 
lądowań na lotni-
skowcu. Zmniejsze-
nie śmigieł wpłynęło-
by z kolei negatywnie 
na niektóre parametry 
techniczne. Konstruk-
torzy rozwiązali pro-
blem, tworząc nowy, ła-
many profil skrzydła, 
tzw. odwrócone skrzydło 
mewy, w którego naj-
niższym punkcie było 
podwozie.
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Gwiżdżąca     śmierć
Prototyp XF4U-1 oblatano 29 maja 1940 roku. Samolot 

pokonał wówczas dystans 73 km między Stratfordem 
a Hartfordem w stanie Connecticut. 1 października tegoż 
roku XF4U-1 stał się pierwszym amerykańskim myśliw-
cem jednosilnikowym, który podczas lotu przekroczył 
prędkość 640 km/h i osiągnął 652 km/h, a podczas lotu 
nurkowego – 890 km/h. Niemniej jednak w trakcie testów 
pojawiły się problemy techniczne, które należało rozwiązać 
przed wprowadzeniem maszyny do produkcji. 

Początkowo XF4U-1 uzbrojono w dwa karabiny ma-
szynowe Browning 1919 kalibru 
7,62 mm, zamontowane w przodzie 
kadłuba i zsynchronizowane ze śmi-
głem, a także po jednym karabinie 
maszynowym Browning M2 kalibru 
12,7 mm w każdym skrzydle. US Na-
vy uznała jednak, że to nie wystarczy. 
Postanowiono zrezygnować z uzbro-
jenia w kadłubie na rzecz zwiększe-
nia do sześciu liczby kaemów 
w skrzydłach. To z kolei oznaczało 
rezygnację ze skrzydłowych zbiorni-
ków paliwa, co miało wpływ na za-
sięg samolotu. Dlatego wprowadzono 

dodatkowy zbiornik o pojemności 897 l w kadłubie. To 
spowodowało konieczność przesunięcia o 81 cm do tyłu 
kabiny pilota i wydłużenie samego kadłuba. Próby akcep-
tacyjne US Navy myśliwiec XF4U-1 przeszedł w lutym 
1941 roku, a w czerwcu podpisano umowę na 584 samo-
loty F4U-1 z silnikiem R-2800-8 o mocy 2000 KM. Ma-
szynie nadano nazwę Corsair (korsarz). Pierwszy myśli-
wiec z produkcji seryjnej wzbił się w powietrze 24 czerw-
ca 1942 roku, kilkanaście dni po przełomowej 
w zmaganiach na Pacyfiku bitwie o Midway. Gdy się oka-
zało, że Vought nie podoła rosnącym zamówieniom, pro-
dukcję korsarzy powierzono firmom Brewster i Goodyear. 
Samoloty dostarczane od 1943 roku przez pierwszą 
z nich nosiły oznaczenie F3A, a przez drugą – FG. 
Ostatnie myśliwce Corsair wyprodukowano dla francu-
skiego lotnictwa morskiego w 1953 roku. W sumie po-
wstało ich 12 571 w 16 wersjach, różniących się m.in. 

silnikami i uzbrojeniem. W niektó-
rych montowano radary czy kamery 
fotograficzne. Najwięcej maszyn 
wyprodukowano w wersji F4U-1A 
(2066) i F4U4 (2351). 

ZMIANA ROLI
F4U Corsair został stworzony jako 

myśliwiec pokładowy. Pierwszy seryj-
ny egzemplarz przekazano US Navy 
31 lipca 1942 roku. W czasie testów 
na lotniskowcach okazało się jednak, 
że siedzący w kabinie pilot w trakcie 
kołowania nie widzi, co znajduje się 

Amerykanie ostatni raz bojowo użyli 

korsarzy podczas wojny koreań-

skiej (1950–1953). W barwach francu-

skich samoloty te walczyły w Indochi-

nach (1954) i Algierii (1956–1962). 

Francuzi używali ich też w czasie kryzy-

su sueskiego (1956) i krótkiego konflik-

tu z Tunezją (1961). Ostatni raz korsa-

rze zostały wykorzystane w trakcie woj-

ny futbolowej pomiędzy Hondurasem 

a Salwadorem w 1969 roku.

DŁUGA SŁUŻBA
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przed samolotem. Długi nos utrudniał też lądowanie na po-
kładzie. Innym problemem było przeciągnięcie skrzydła. 
Do tego samolot „podskakiwał” przy lądowaniu. Nazwy 
nadane mu przez pilotów, jak „wieprz” czy „pogiętoskrzy-
dły twórca wdów”, świadczyły o tym, że maszyna nie zy-
skała ich sympatii.

Jesienią 1942 roku zdecydowano o wyposażeniu w F4U 
dwóch jednostek. Co prawda, w końcu roku korsarza uzna-
no za „gotowego do walki”, ale pod warunkiem startów 
z lotnisk. W tym czasie US Navy doszła do wniosku, że dla 
lotniskowców lepszy będzie niesprawiający tylu proble-
mów myśliwiec Grumman F6F Hellcat. Zdecydowano 
więc, że korsarze zostaną przesunięte do jednostek lotnic-
twa piechoty morskiej operujących z lotnisk. W lutym 
1943 roku rozmieszczono je w bazach na Guadalcanal i in-
nych wyspach Archipelagu Salomona. 

Pierwsze starcie, 14 lutego 1943 roku, z udziałem F4U 
nie było udane. Korsarze z VMF-124, wraz z myśliwcami 
P-38 Lightning i P-40, eskortowały bombowce B-24 Libe-
rator, które miały zaatakować japońskie lotnisko Kahili ko-
ło Buin, na wyspie Bougainville. W starciu z japońskimi 
zero Amerykanie stracili dziesięć maszyn, w tym dwa 
F4U. Niemniej jednak później było już lepiej. Jeden z pilo-
tów VMF-124, Kenneth A. Walsh, został nawet asem, ze-
strzeliwując do końca wojny 21 samolotów wroga. Przy 
czym sam stracił pięć myśliwców, na których latał.

W kolejnych latach na Pacyfiku pojawiły się następne 
jednostki korsarzy. Oprócz zwalczania wrogiego lotnictwa 
w ostatniej fazie wojny często używano ich jako myśliw-

ców bombardujących, gdyż niektóre wersje mogły przeno-
sić aż 1800 kg bomb, niekierowane pociski rakietowe lub 
zbiorniki z napalmem. W części samolotów sześć karabi-
nów maszynowych zastąpiono czterema działkami kalibru 
20 mm. Od dźwięku powietrza przechodzącego przez wy-
loty silnika F4U Japończycy nazywali go „gwiżdżąca 
śmierć”. Jeden przydomków, jakie nadali mu z kolei ame-
rykańscy żołnierze, brzmiał „anioł z Okinawy”.

Niemniej jednak starano się nadal wprowadzić korsarze 
na lotniskowce. Ostatecznie US Navy uznała w kwietniu 
1944 roku, że nadają się one do operacji pokładowych. 
W grudniu na USS Essex wylądowały myśliwce z VMF- 
-124. Niebawem rozmieszczono na lotniskowcach następne 
jednostki, bo Amerykanie starali się wzmocnić obronę 
swej floty przed samobójczymi atakami kamikadze. 

Z 64 051 lotów operacyjnych wykonanych podczas 
II wojny światowej tylko 9581 miało miejsce z pokładów 
okrętów. Amerykanie stracili 1624 korsarze, z czego tyl-
ko 189 w starciach powietrznych. Ich piloci zestrzelili 
2140 wrogich maszyn, podczas gdy japońska obrona 
przeciwlotnicza – 349 F4U. Aż 692 myśliwce utracono 
w czasie lotów niebojowych. 

Poza US Navy korsarze trafiły do lotnictwa pokładowe-
go Royal Navy. Większość maszyn dostarczonych Brytyj-
czykom wyprodukowały firmy Brewster i Goodyear. Sa-
molotów tych użyto zarówno w Europie, jak i na Dalekim 
Wschodzie. Ponad 400 egzemplarzy F4U otrzymały siły 
powietrzne Nowej Zelandii, które wykonywały misje bez-
pośredniego wsparcia wojsk walczących na lądzie. 
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Bożek fortuny stoi po stronie silniejszych batalionów”. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że owo zdanie, przypisywane Napoleonowi Bonapartemu, nie powinno budzić 

żadnych wątpliwości interpretacyjnych. To jednak tylko pozór, gdyż nader często wy-
raz „silniejszych”, w uproszczonej bądź zwulgaryzowanej formie, rozumiany jest jako 
„liczniejszych”. Tymczasem przewaga ilościowa może, ale nie musi być elementem 
umożliwiającym odniesienie zwycięstwa. Istnieje wszak wiele tzw. mnożników siły. 
Można wśród nich wymienić zwartość szeregów czy też, jak kto woli, morale wojska, 
poziom wyszkolenia, zaawansowanie stosowanej przez żołnierza broni, ale do najważ-
niejszych należą szeroko rozumiane umiejętności prowadzącego oddziały do walki  
wodza. Wojna jest bowiem w równym stopniu co konfrontacja materialna starciem 

zbiorowych woli i umysłów egzemplifikowanych przez stojące na czele armii jednostki. Historia 
wojskowości dostarcza wielu przykładów potwierdzających powyższą tezę. 

W najbardziej dogłębnie bodajże studiowanej bitwie starożytności zwarło się ze sobą pod 
Kannami (2 sierpnia 216 roku przed Chrystusem) około 90 tys. żołnierzy rzymskich i 50 tys. wo-
jowników pod znakami kartagińskimi. Rzymscy dowódcy, Gajusz Terencjusz Warron i Lucjusz 
Emiliusz Paulus, byli na tyle pewni swego, że odesłali 10 tys. zbrojnych do ochrony obozu. Dowo-
dzący armią kartagińską Hannibal Barkas skompensował mniejszą liczebność swych oddziałów 
przyjętym szykiem. Był on mianowicie łukiem wysunięty ku przeciwnikowi. Kiedy Rzymianie ru-
szyli w ugrupowaniu linearnym, ów łuk zadziałał jak gigantyczny amortyzator, który przyjął na sie-
bie pierwszy impet i wyhamował go, nie pękając, a następnie rozpoczął powolne cofanie. Rzymskie 
centrum parło do przodu, pozostawiając otwarte flanki. To umożliwiło Hannibalowi zamknięcie 
okrążenia i odniesienie zwycięstwa, w sposób będący przedmiotem pożądania dowódców przez na-
stępne tysiąclecia. Był to bez wątpienia rozbłysk autentycznego militarnego geniuszu. 

Niepospolitych zdolności nie można odmówić też hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu,  
który 4 lipca 1610 roku pod Kłuszynem stanął, mając około 6,5 tys. ludzi (w tym około 5 tys. dobo-
rowej jazdy), naprzeciw 30-tysięcznej armii rosyjskiej wspieranej przez 5 tys. żołnierzy zaciężnych 
pod szwedzką komendą. Wykorzystując to, że Rosjanie i Szwedzi obozują oddzielnie, Żółkiewski 
zaatakował impetycznie tych pierwszych, wiedział bowiem, że w ich szeregach znajduje się wielu 
świeżo wcielonych chłopów, będących bardziej siłą roboczą niż żołnierzami. Jednocześnie polski 
dowódca wydzielił silny odwód. Przydał się on wielce, gdy Rosjanie usiłowali kontratakować dwo-
ma pułkami najemnej rajtarii. Ostatecznie przeciwnik został pobity i oddał pole, ale schronił się za 
wałami obozowymi, zachowując przewagę liczebną nad stroną polską. W tej fazie hetman skupił się 
na oddziałach najemnych. Zgodą na odejście żołnierzy do domu po złożeniu 
przysięgi, że w przyszłości nie będą walczyć przeciw Rzeczypospolitej, 
skłonił ich do zaniechania walki. Widząc to, rosyjski dowódca Dymitr  
Szujski uciekł z obozu, a jego oddziały rozproszyły się po okolicznych la-
sach. Nie był to z pewnością triumf na miarę Hannibala, ale wziąwszy pod 
uwagę dysproporcję sił, również Żółkiewskiego należy zaliczyć do wodzów 
zdolnych przejawiać w walce prawdziwy geniusz.

K R Z Y S Z T O F 
K U B I A K

Geniusz dowódczy

HISTORIA / NIEŚMIERTELNA TAKTYKA

Prof. dr hab. KRZYSZTOF KUBIAK pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej  

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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PRZESŁANIE   NIEZWYCIĘŻONYCH
W TYCH IGRZYSKACH NIE CHODZI O ZWYCIĘSTWO  

I MEDALE, LECZ O DOTARCIE DO LINII STARTU.
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uż wiem, w czym tkwi siła tych 
igrzysk. W atmosferze. Mówili o niej 
co prawda uczestnicy poprzednich za-
wodów, ale trzeba to poczuć na własnej 
skórze. Doświadczyliśmy tego wszyscy 
podczas meczów w siatkówce na sie-
dząco, gdy kibicowaliśmy naszej dru-
żynie. „Graliście fantastycznie! Gratu-
lacje!”, wiele osób zatrzymywało nas 
w wiosce olimpijskiej. Największe 
emocje dopiero nas czekały.

„Daliśmy z siebie wszystko, ale prze-
ciwnik był po prostu lepszy”, mówili po 
meczu zawodnicy, nieco rozczarowani, że 

otarli się o podium, zajmując najgorsze dla spor-
towca czwarte miejsce.

MAZUREK NA LOTNISKU
Czy czwarte miejsce było zaskoczeniem? 

Pewnie tak, po cichu liczyliśmy na medal. Ta-
kich zaskakujących wydarzeń było jednak wię-
cej. Pierwsze przeżyliśmy już na lotnisku. Wie-
dzieliśmy, że powitają nas przedstawiciele Polo-
nii ubrani w krakowskie stroje. Nikt się jednak 
nie spodziewał, że po wyjściu z hali przylotów 
australijska orkiestra przywita nas polskim hym-
nem. Nie tylko mnie zaszkliły się oczy. „Poczu-
łem dumę, ale także dreszcz emocji”, przyznał 
jeden z zawodników reprezentujących Polskę na 
Invictus Games, Andrzej Skrajny. Wzruszył się 
także Łukasz Wojciechowski, a Marek Stosio był 

zaskoczony, kiedy zobaczył Chińczyka śpiewają-
cego razem z nami polski hymn.

Z lotniska grupa opiekunów towarzysząca za-
wodnikom pojechała do hotelu w centrum mia-
sta, a weterani – do wioski olimpijskiej. To małe 
miasteczko, zbudowane na igrzyska w 2000 ro-
ku, oddalone od centrum Sydney o pół godziny 
jazdy pociągiem. Co ciekawe, wśród projektan-
tów stadionu olimpijskiego był także polski ar-
chitekt inż. Edmund Obiała. Po drodze widzieli-
śmy ulice i budynki Sydney ozdobione banerami 
z logo Invictus Games. Przechodnie pozdrawiali 
nas, a nawet czasem zagadywali po polsku (na 
koszulkach mieliśmy napisy „Poland”). 

Przez cały pobyt w Sydney towarzyszyły nam 
dwie wolontariuszki – Maria Nowak i Halina 
Grochulska. Obie świetnie mówiły po polsku, 
choć urodziły się na obczyźnie. Gdy wyruszali-
śmy z hotelu, aby dojść do przystani lub skręcić 
na dworzec, żeby dojechać pociągiem do wioski 
olimpijskiej, drogę wskazywali nam wolontariu-
sze. Do tej społecznej pracy zgłosiło się więcej 
osób, niż było miejsc.

Trudno o bardziej prestiżowy budynek w Syd-
ney niż opera. Gmach, który stał się symbolem 
miasta, jest jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych na świecie. To właśnie tam odbyła się cere-
monia otwarcia zawodów. Na dziedzińcu opery 
zebrali się zawodnicy, ich rodziny i przyjaciele 
oraz wolontariusze i zaproszeni goście. 
„W otwarciu igrzysk wzięło udział 4 tys. osób”, 
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podała następnego dnia prasa. Na wielkich telebimach wy-
świetlano krótkie filmiki prezentujące zawodników. Pocho-
dzili oni z różnych krajów, ale ich historie były podobne. 
Darek Liszka przyznał, że oglądał je z zaciekawieniem, bo 
wykorzystuje każdą okazję, aby podejrzeć, jak zawodnicy 
z innych krajów radzą sobie z niepełnosprawnością. 

POD OKIEM TRENERÓW
Na początku uroczystości burza oklasków powitała na 

scenie brytyjskiego księcia Harry’ego, który założył funda-
cję organizującą sportowe igrzyska rannych weteranów. 
„Jesteście pokoleniem niepokonanych i wzorem dla nas 
wszystkich. Jesteście generacją Invictus Games”, mówił do 
500 zawodników z 18 krajów. Książę przypomniał, że in-
spiracją do założenia fundacji Invictus Games były jego 
przeżycia z misji w Afganistanie. Podkreślił także, że 
w wielu krajach pamięta się o żołnierzach z II wojny świa-
towej, a nie docenia się tych, którzy niedawno służyli i zo-
stali ranni na misjach w Iraku czy Afganistanie. Mnie zapa-
dły w pamięć słowa gubernatora generalnego Australii  
Petera Cosgrove’a: „Jesteście silni, dumni i niepokonani”.

„Chociaż byłem w gronie kilkuset zawodników pocho-
dzących z różnych krajów, czułem się osobiście wyróżnio-
ny. To było niesamowite przeżycie. Bardzo chciałem, aby 
w tym momencie była ze mną moja żona, z którą mógł-
bym dzielić tę chwilę. Musiała jednak zostać w kraju  
z naszą dwumiesięczną córeczką”, opowiadał Łukasz 
Wojciechowski. Zależnie od stopnia niepełnosprawności 
zawodnicy startowali w odpowiednich kategoriach, na któ-
re zostały podzielone dyscypliny sportowe. Poszczególne 
kraje w różny sposób podeszły do startu swoich drużyn 

w Sydney. Ukraińcy dokonali ostrej selekcji i wybrali naj-
lepszych zawodników. Kanadyjczycy natomiast postano-
wili wyróżnić tych najbardziej poszkodowanych. Delega-
cje dużych państw postawiły na specjalizacje zawodników 
w konkurencjach. W naszej ekipie każdy z weteranów 
startował w kilku dyscyplinach. Tomasz Rożniatowski pro-
sto z boiska po rozegranym meczu siatkówki na siedząco 
pobiegł do sąsiedniej hali, aby wziąć udział w morder-
czym wyścigu w wioślarstwie halowym.

Na prośbę organizatorów trzech naszych zawodników 
(Janusz Raczy, Jan Koczar i Jarek Kurowski) dołączyło do 
drużyny kanadyjskiej w grze w rugby na wózkach. Podob-
ny polsko-kanadyjski team powstał także w zawodach gol-
fa. „Graliśmy na liczącym 18 dołków polu golfowym 
w klubie New South Wales Golf Club. To był nasz debiut, 
bo nie mieliśmy w Polsce treningów w tej dyscyplinie”, 
opowiadał Jan Koczar.

„Woli walki im nie brakuje”, twierdzili zgodnie trene-
rzy, gdy padało pytanie o szanse medalowe. „Chodzi nie 
tylko o to, jak mocni są rywale, lecz także jak będą czuć 
się nasi zawodnicy”, tłumaczyli. Nie wszyscy poradzili 
sobie ze zmianą czasu, jeszcze trzeciego dnia po przylo-
cie Krzysztof Polusik skarżył się na złe samopoczucie. 
Mariusz Saczek musiał zrezygnować ze startu w rzucie 
dyskiem i pchnięciu kulą, ponieważ nasiliły się jego dole-
gliwości bólowe związane z uszkodzonym wybuchem mi-
ny pułapki rdzeniem kręgowym.

Co jest niezwykle ważne na tych igrzyskach, mimo  
rywalizacji zawodnicy starali się sobie pomagać. Mariusz 
Pogonowski, kierownik zespołu wsparcia weteranów 
w Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, 
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który jest menedżerem polskiego teamu, wspominał mecz 
rugby podczas poprzednich igrzysk w Toronto. Gdy wy-
wrócił się jeden z wózków, pozostali zawodnicy przerwali 
grę, spiesząc na pomoc temu, który upadł. Byliśmy świad-
kami podobnej sytuacji w Sydney, podczas wyścigu kolar-
skiego. Jakub Tynka zakwalifikował się do finału. Po 
pierwszym okrążeniu zmęczone mięśnie w lewej nodze od-
mówiły posłuszeństwa (potem okazało się, że został nade-
rwany mięsień dwugłowy). Jakub nie poddał się i jechał 
dalej, pedałując jedną nogą. Wtedy podjechało do niego 
dwóch francuskich zawodników. Holowali go przez kilka 
okrążeń, a on nadal pedałował. Ukończył wyścig. Walczył 
do końca. Zgromadzona na mecie publiczność powitała 
go owacyjnie okrzykami „Polska”. „Na tym polega siła 
Invictusa. Udowodniłem sobie i bliskim, że nigdy się nie 
poddaję, bo jestem niezwyciężony”, powiedział Jakub 
Tynka po wyścigu. Wszyscy byliśmy pod wielkim wraże-
niem jego wielkiej woli walki oraz gestu Francuzów.

WSPARCIE RODZINY
Fundacja Invictus Games zaprasza na igrzyska także 

osoby bliskie zawodnikom – jest to podziękowanie za 
wspieranie weteranów, którzy ranni wrócili z misji. „Rodzi-
ny i przyjaciele dopingują bliskich, tworząc niezapomnianą 
atmosferę”, mówi Agata Krzemińska, specjalista w Zespo-
le Edukacji i Tradycji Centrum Weterana. Gdy nasi zawod-
nicy startowali, na trybunach powiewały biało-czerwone 
flagi, a okrzyki „Polska” zagrzewały ich do walki. 

„Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nasze rodziny, które 
wspierały nas podczas rehabilitacji”, przyznał Janusz  
Raczy. Gdy jego żona Dorota pojechała do niego do szpita-

la, do którego trafił po wypadku w Iraku, myślała, że to ko-
niec świata. Janusz wtedy poruszał tylko głową. Rozpoczę-
ła się żmudna rehabilitacja. Nikt wówczas nie wierzył, że 
żołnierz z orzeczonym stuprocentowym uszczerbkiem na 
zdrowiu może ponownie włożyć mundur. Dziś Janusz 
twierdzi: „Jesteśmy niezwyciężeni”. 

Dla Anny Koczar udział w igrzyskach Invictus Games to 
wielkie przeżycie. Chce wspierać męża i mu kibicować, tak 
jak pomagała mu w kraju podczas przygotowań do startu. 
Osiemnastoletniemu Kubie, synowi Tomasza Kloca, Invic-
tus Games pomogły zrozumieć, co przeżył jego ojciec. Tak 
opowiadał o swoich wrażeniach: „Poznałem historie róż-
nych rodzin, każda była inna, wszystkie traumatyczne. Tata 
stara się pokazywać, że niepełnosprawność go nie ograni-
cza, choć czasem widzę, że kuśtyka. Pomagam mu, jak 
mogę. Mam nadzieję, że on czuje to wsparcie”. Darek Lisz-
ka podczas przygotowań do igrzysk czas spędzony na co-
dziennych treningach dzielił między bieganie, jazdę na ro-
werze i piłkę nożną. Nie dałby rady bez wsparcia narzeczo-
nej. „Jestem teraz w takiej formie, jakbym miał dwie ręce”, 
żartował. Lewe przedramię stracił na misji w Afganistanie.

Podczas spotkania z Polonią w Sydney Tomasz Kloc 
opowiadał, jak po wielu latach wrócił do uprawiania spor-
tu. „Mój udział w Invictus Games ma pokazać kolegom 
w Polsce, że chociaż mam już 46 lat, mogę walczyć o me-
dale”. Gdy zapytałam naszych zawodników, z jakim prze-
słaniem wrócimy do kraju, Marek Stosio przypomniał sło-
wa księcia Harry’ego, że weterani walczą nie tylko dla sie-
bie, ale także dla innych. Chcą pokazać, że mimo 
ułomności, dają radę. Łukasz Wojciechowski dodał: „Udo-
wadniamy, że nie ma granic”.
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Kiedy Jakubowi Tynce zabrakło sił, podje-
chało do niego dwóch francuskich zawod-
ników. Holowali go przez kilka okrążeń, 
a on nadal pedałował. Ukończył wyścig. 
Walczył do końca.
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W Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojsko-
wej w Gliwicach siedem lat temu czuć było 
narastający niepokój. Jednostkę rozwiązywa-
no, a zamiast niej miała powstać całkowicie 

nowa struktura. „Nie do końca wiedzieliśmy, czego się spo-
dziewać. Słychać było różne plotki. Na 
pewno było wiadomo, że idzie nowe”, 
mówi „Maniek”, dziś żołnierz Jednostki 
Wojskowej Agat. Ale kiedy jed-
nostką zaczął dowodzić płk Sła-
womir Berdychowski „Czarny”, 
wszystko się zmieniło, a w żoł-
nierzy wstąpiła nowa energia. 
„Niepokój zniknął ot tak. Mieli-
śmy absolutną pewność, że jeste-
śmy w dobrych rękach”, mówi 
„Maniek”. Żołnierze wspomina-
ją, że wrażenie robiła na nich 
przede wszystkim pewność siebie 
Berdychowskiego. Prawdziwy li-
der. Tego właśnie było im wów-
czas trzeba. „Nie zadzierał nosa, 
ta pewność siebie wynikała z te-
go, kim był, jakie miał do-
świadczenie, gdzie służył. To, 
że jest z GROM-u, najlepszej 
jednostki specjalnej w kraju, 
wiele dla nas znaczyło”, mó-
wi jeden z żołnierzy.

WITAMY 
NA POKŁADZIE

Berdychowski dokładnie wie-
dział, czego chce. Aby zrealizo-
wać wizję nowo powstającej jednost-
ki, potrzebował odpowiednich ludzi. 
Szukał ich wśród żołnierzy, którzy 
służyli wcześniej w gliwickim OS. 
Rozmowy kadrowe przeprowadzał 
osobiście. „Byłem wtedy młodym ka-
pitanem. Nie pamiętam już całej roz-
mowy, ale pytanie na koniec utkwiło 
mi w głowie: »Czy chcesz zostać żoł-
nierzem Agatu?«. Potwierdziłem zde-
cydowanie, a dowódca wyciągnął rękę 
i powiedział: »Witamy na pokła-
dzie«”, opowiada „Jeżu”, oficer Agatu. Żołnierze wspomi-
nają, że Berdychowski zawsze był bardzo konkretny. „Typ 
zero-jedynkowy, tak albo tak. Obchodziły go wyłącznie 
fakty, bo miał dobrze określony cel”, wspomina Marcin, je-
den z żołnierzy Agatu. 

Ta pewność udzieliła się wszystkim żołnierzom. Berdy-
chowski porwał ich za sobą. Chodziło nie tylko o jego 
świetne przygotowanie, doświadczenie z GROM-u, ale też 
o zwykłe z pozoru rzeczy. „Pewnego dnia zebrał nas 
wszystkich na stadionie i spokojnie wyjaśnił, co się będzie 

działo. Przedstawił nam swoją wizję jed-
nostki, tego jak będzie się rozwijał zespół 
bojowy. Stał, my siedzieliśmy wokół nie-

go i słuchaliśmy”, wspomina 
„Maniek”. Szybko wprowadzał 
nowe zasady. Jedną z nich było 
to, że nie ma porażek, są wnioski 
na przyszłość. „To nie było tak, 
że tolerował, kiedy ktoś się nie 
nadawał, nikogo nie ciągnął na 
siłę za rękę. Nie. Ale nie przekre-
ślał nikogo zbyt szybko. Uczył 
nas pewności siebie. Powtarzał, 
że każda porażka to powód do te-
go, żeby ciężko, a potem jeszcze 
ciężej nad sobą pracować”, mówi 
„Jeżu”. „Niezwykłe było to, że 
nigdy nie załamywał rąk. Nawet 
jeśli żołnierzom brakowało na 
początku umiejętności w dzia-
łaniach specjalnych, to on ich 
cierpliwie formował. Uczył 
dzień po dniu, jak porażkę 
przekuć w sukces”, dodaje 
ppłk Zbigniew Cerekwicki, za-
stępca dowódcy JW Agat. 
Zresztą „Czarny” miał duży 

talent do przekazywania informa-
cji na temat tego, czego oczekuje 
od żołnierzy. Do dziś wspominają, 
że był świetnym mówcą. „Swoim 
sposobem wypowiedzi robił wraże-
nie na wszystkich, od szeregowego 
po oficera. Niezwykła charyzma”, 
wspomina Łukasz, żołnierz 
JW Agat. Potwierdza to „Jeżu”: 
„Zawsze jasno stawiał zadania, 
miał wyznaczone priorytety i był 
bardzo uparty, przez co rzadko 
zmieniał zdanie. Zwykł mawiać: 
»Podoba mi się twój pomysł, wy-

gląda to dobrze, ale zrobimy tak jak ja chcę…«”. Nie było 
w tym jednak stanowczości ani buty. „O nie! To był bardzo 
kulturalny facet, inteligentny, oczytany. Wzór oficera, któ-
ry łączył w sobie prostotę, umiar i elegancję. Nigdy nie wi-
działem, żeby się porządnie zdenerwował... Chociaż...  

Charyzma 
Czarnego

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

E WA  K O R S A K

Sławomir Berdychowski 
kilka lat temu porwał za sobą 

żołnierzy, którzy wspólnie z nim 
tworzyli Agat. Dziś ci sami 

ludzie w Bieszczadach 
organizują bieg poświęcony 

jego pamięci.



nr 11 / LISTOPAD 2018 / POLSKA ZBROJNA

150 HORYZONTY / LUDZIE

Kiedyś mieliśmy, jako jednostka, problem z ja-
kimiś rachunkami. Zabrakło czyjegoś zrozu-
mienia w dość błahej sprawie. Walnął wtedy 
pięścią w stół i raz jeden usłyszałem z jego ust 
siarczyste przekleństwo. Ale to było tylko raz”, 
wspomina ppłk Cerekwicki.

Berdychowski uwielbiał strzelectwo, dosko-
nale znał się na broni. Słynął też w jednostce ze 
świetnej kondycji fizycznej. „To rzucało się 
w oczy od razu. Podczas pierwszej selekcji był 
jej kierownikiem i instruktorem. Przeszedł 
z żołnierzami całą trasę i wykonywał każde za-
danie. Gdy trzeba było transportować na ple-
cach rannego, to z grupy wybierał najcięższego 
i najsilniejszego, po czym dźwigał go jako 
pierwszy. Bił wszystkich na głowę”, wspomina 
„Jeżu”. 

ODSZEDŁ TAK NAGLE
Informacja o nagłej śmierci płk. Berdychow-

skiego była dla żołnierzy Agatu ciosem. „Gdzie 
mnie zastała ta informacja? Nie wiem, nie pa-
miętam, może w jednostce, może na poligo-
nie...”, ucinają rozmowę żołnierze. „Nie da się 
tego opisać, nie wierzyłem w to, co mi mówili 
ludzie”, wspomina „Jeżu”. Dodaje, że kilka dni 
wcześniej spotkał „Czarnego” przypadkiem 
w Dowództwie Wojsk Specjalnych w Krako-
wie. „Zjedliśmy razem obiad, cieszył się ze 
spotkania...”, wspomina oficer. Ppłk Cerekwic-
ki przyznaje, że do dziś nie dowierza w to, co 

się stało. „Chyba do końca nigdy się nie pogo-
dziłem z myślą, że odszedł tak nagle”, mówi.  

Dla szturmanów z Agatu jedno jest pewne: 
pamięć o dowódcy w jednostce jest i pozostanie 
na zawsze. „Dowodem jest choćby memoriał 
jego pamięci, który odbył się już po raz drugi. 
Pomysłodawcą imprezy jest mjr rez. Wojciech 
Zacharków, były kierownik selekcji JWA i szef 
grupy szkolenia bazowego. To właśnie jego 
„Czarny” nauczył, jak selekcjonować kandyda-
tów do jednostki specjalnej. „Rok temu wystar-
towaliśmy z biegiem, który ma uczcić pamięć 
dowódcy. W tym roku udało się ponownie. Cie-
szę się, że w Bieszczady przyjechało tylu ludzi, 
dla których płk Berdychowski był postacią wy-
jątkową”, mówi „Zachar”. 

Bieg przygotowano na bazie programu selek-
cji, którą przechodzą żołnierze chcący służyć 
w zespołach bojowych jednostek specjalnych. 
Podczas kilkudniowego sprawdzianu w górach 
jednym z najbardziej wyczerpujących zadań jest 
tzw. maraton, czyli test wytrzymałościowy. 
Wówczas kandydaci na specjalsów biegną po 
oznakowanej trasie, ale nie wiedzą, gdzie i kiedy 
się ona skończy. Tak jest i podczas bieszczadz-
kiego memoriału. Organizatorzy maratonu przy-
znają, że sportowe zmagania – choć ważne – 
przy tej imprezie schodzą na dalszy plan. „Puł-
kownik jest tu postacią kluczową. Kiedy przed 
startem motywowałem uczestników biegu, 
wspomniałem, że gdy poczują brak sił na trasie, 

Bieg przygotowano 
na bazie programu 

selekcji, którą prze-
chodzą żołnierze 

chcący służyć  
w zespołach bojo-

wych jednostek 
specjalnych. 
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muszą pomyśleć o »Czarnym«, który był niesamowicie 
sprawnym fizycznie oficerem wojsk specjalnych, i o tym, 
że są tu dla uczczenia jego pamięci”, mówi „Zachar”.  
„Jeżu” w maratonie nie wystartował, ale przyznaje, że 
w Bieszczady przyjechał właśnie dla „Czarnego”. „Takie 
okazje skłaniają do wspomnień i refleksji. Jestem tu wła-
śnie po to, by wspierać górski maraton organizowany ku 
pamięci pierwszego dowódcy. Jestem tu, bo czułem, że 
moja obecność jest tu potrzebna”, dodaje.

DARZYLI GO SZACUNKIEM
Wśród uczestników tegorocznej edycji było sporo cy-

wilów, ale większość stanowili mundurowi. W górach 
biegli m.in. żołnierze Agatu, 7 Eskadry Działań Spe-
cjalnych oraz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
i 6 Brygady Powietrznodesantowej. Rywalizowali w kil-
ku kategoriach: mundurówka (dla żołnierzy każdego 

DOWÓDCA UCZYŁ 
NAS PEWNOŚCI 
SIEBIE. 
POWTARZAŁ, ŻE 
KAŻDA PORAŻKA TO 
POWÓD DO TEGO, 
ŻEBY CIĘŻKO, 
A POTEM JESZCZE 
CIĘŻEJ NAD SOBĄ 
PRACOWAĆ

rodzaju sił zbrojnych i funkcjonariuszy służb munduro-
wych MON i MSW), mundurówka-cywil (dla rezerwi-
stów, żołnierzy NSR-u oraz cywilów, którzy biegli 
w umundurowaniu i z obciążeniem) oraz sportowa, 
w której może wziąć udział każdy pełnoletni miłośnik 
biegów ekstremalnych.

Wystartowali o świcie, tuż przed 7.00 rano. Na po-
czątek musieli podbiec na Hyrlatą, na wysokość 
1103 m. Potem pokonywali pagórki, strome zejścia, wą-
skie leśne dukty, a niekiedy podmokłe polany. „W ma-
ratonie brałam udział rok temu i urzekła mnie ta impre-
za. Nie mogłam doczekać się dzisiejszego startu, choć 
wiedziałam, że to będzie trudna, bardzo wymagająca 
trasa”, mówiła Anna Kurdyk, która biegła w mundurze 
z 10-kilogramowym plecakiem. Zawodnicy nie tylko 
mierzyli się z ponad 30-kilometrowym górskim bie-
giem, ale także z przeszkodami. Pierwszą było przejście 
400 m z ważącym ponad 30 kg kołem. Później musieli 
przejść po linie na drugi brzeg strumienia, czołgali się 
pod wojskowym starem, wspinali na dwumetrową ścia-
nę oraz pokonywali inne przeszkody, wymagające siły 
i zręczności. Tuż przed metą biegacze musieli wspinać 
się za pomocą lin na wiadukt, czołgać pod zasiekami 
oraz strzelać na celność. Jeśli ktoś nie zaliczył prze-
szkody, musiał robić pompki. Sportowcom i żołnierzom 
podczas maratonu kibicowała rodzina płk. Berdychow-
skiego: żona Marta i syn Adrian. „To niesamowite, że 
tylu ludzi chciało tu przyjechać, męczyć się, żeby wziąć 
udział w biegu poświęconym pamięci mojego ojca. Faj-
nie widzieć, że miał żołnierzy, którzy darzyli go takim 
szacunkiem”, mówił syn „Czarnego”.
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Arkadiusz Pietrasz na co dzień jest podoficerem 
logistyki w sztabie 22 Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej w Kłodzku. Po służbie mun-
dur zamienia na kombinezon i wsiada do samo-

chodu. Kierowca rajdowy Piotr Nowożycki, który razem 
z podoficerem tworzy załogę subaru imprezy, mówi 
o swoim pilocie, że w czasie rajdu jest jak saper, bo może 
się pomylić tylko raz. „Wystarczy, że źle poda mi prędkość 
w danym miejscu lub kąt, pod jakim zakręca droga, i przy 
prędkości blisko 200 km/h może dojść do wypadku, który 
grozi utratą zdrowia i życia”, wyjaśnia rajdowiec. Dodaje, 
że w ciągu czterech lat wspólnych startów w wyścigach sa-
mochodowych Arek nigdy takiego błędu nie popełnił. „On 
na pokład naszej wyścigówki przeniósł z wojska sumien-
ność, obowiązkowość, dyscyplinę i opanowanie. Podczas 
zawodów, niczym żołnierze w boju, ufamy sobie bezgra-
nicznie”, podsumowuje.

MIAŁEM ŚMIERĆ W OCZACH
W życiu sierż. Arkadiusza Pietrasza rajdy pojawiły się 

przed wojskiem. Trasa wielu wyścigów samochodowych 
przebiegała blisko jego rodzinnego domu. „Razem z kole-
gą mieszkającym w domu obok w dzieciństwie obserwo-
waliśmy zmagania kierowców i postanowiliśmy, że kiedyś 

LOGISTYK PILOTEM
Pasją sierżanta z Kłodzka są rajdy samochodowe. Arkadiusz Pietrasz 

bierze w nich udział razem z Piotrem Nowożyckim. Obaj mówią, że w czasie 
zawodów są niczym żołnierze ruszający do boju.

B O G U S Ł AW  P O L I T O W S K I

sami weźmiemy udział w takiej imprezie”, wspomina pod-
oficer. Obaj należeli wówczas do fanklubu znanego kierow-
cy rajdowego Leszka Kuzaja. Po jednym z rajdów polski li-
der sportów samochodowych zaproponował im krótką 
przejażdżkę. „Kiedy pędziłem z Leszkiem 200 km/h po 
krętych drogach, miałem śmierć w oczach. Gdy wysiadłem 
z auta, byłem tak oszołomiony, że nie wiedziałem, gdzie je-
stem”, wspomina Pietrasz.

Ekstremalne przeżycia tylko zachęciły ich do udziału 
w rajdach. Kolega Arka kupił opla corsę i zaczęli ją przy-
gotowywać do pierwszego startu. Nie było łatwo. Trzeba 
było wóz wyposażyć w specjalne pasy bezpieczeństwa, 
zmodyfikować nadwozie, tak aby było bardziej aerodyna-
miczne, i wzmocnić podwozie. Do wnętrza musieli wmon-
tować klatkę bezpieczeństwa – konstrukcję z wytrzymałych 
na uderzenia rur. „Tak przygotowanym samochodem wzią-
łem udział w pierwszych zawodach – rajdzie Politechniki 
Wrocławskiej. Nie ukończyliśmy go co prawda, bo auto 
w pewnym momencie odmówiło posłuszeństwa, ale mieli-
śmy dużo emocji”, wspomina żołnierz-rajdowiec. Od tam-
tej pory sierżant uczestniczył w około 50 rajdach. Najwięk-
szym jego sukcesem było zdobycie tytułu mistrza Dolno-
śląskiej Ligi Rajdowej. Najbardziej jednak ceni ukończenie 
trzech rajdów zaliczanych do mistrzostw Polski.
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Teraz podoficer ma międzynarodową licencję pilota 
rajdowego stopnia R, która upoważnia do udziału w za-
wodach organizowanych w Polsce oraz poza granicami 
i startuje z Piotrem Nowożyckim. Jego ekipa rajdowa 
od niedawna ma nowe plany. Chce wziąć udział w mi-
strzostwach Polski samochodów historycznych. Zamie-
rzają od podstaw zbudować replikę toyoty celiki, jaką 
w 1997 roku Krzysztof Hołowczyc zdobył wicemi-
strzostwo Europy.

SUMIENNY NICZYM ŻOŁNIERZ
Wojsko jest drugą pasją Arkadiusza Pietrasza. W 2000 

roku odbył zasadniczą służbę. Po jej zakończeniu odszedł 
do cywila, ale po trzech latach wrócił do armii. Został 
skierowany do szkoły podoficerskiej wojsk łączności 
w Zegrzu. Po szkółce, w 2004 roku trafił do Kłodzka do 
22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, jednostki, 
w której pełnił służbę z poboru. Jako podoficer najpierw 
objął stanowisko dowódcy drużyny, później pomocnika 
dowódcy plutonu, a następnie został kierownikiem warsz-
tatu łączności w kompanii logistyki. Od 2016 roku jest 
podoficerem sztabowym pracującym w sekcji logistyki, 
specjalistą służby czołgowo-samochodowej.

„Sierż. Pietrasz jest bardzo dobrym żołnierzem, su-
miennym i kreatywnym, zaangażowanym w sprawy 
służbowe. Między innymi dlatego został przeniesiony 
z pododdziału do sekcji S4 w sztabie jednostki”, opo-
wiada o podoficerze kpt. Tomasz Cichecki, który prawie 
cztery lata był jego przełożonym. W jednostce sierżant 
zajmuje się służbą czołgowo-samochodową. Do jego 
obowiązków należy m.in. dbałość o sprawność technicz-

ną pojazdów wyjeżdżających z koszar oraz o wyszkole-
nie kierowców. I na zajęciach z nimi omawia właśnie 
kwestie bezpiecznej jazdy, umiejętność prowadzenia po-
jazdów w trudnych warunkach. 

Swoim kolegom z jednostki sierżant tłumaczy, że pod-
czas rajdów, mimo rozwijania dużych prędkości, zawsze 
obowiązuje zasada, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
Żołnierze wierzą w to, co mówi, bo cieszy się u nich du-
żym autorytetem. Widzą też, że swoim prywatnym subaru 
imprezą, która pod maską ma bardzo dużą moc, ich kolega 
po drogach publicznych jeździ zgodnie z przepisami.

Kiedyś myślał o tym, aby zrezygnować z armii i zawodo-
wo poświęcić się sportowi samochodowemu. Pogodzenie 
obu pasji w sensie zawodowym jest jednak niemożliwe. 
„Aby osiągnąć wysoką pozycję w sporcie samochodowym, 
trzeba w ciągu roku wziąć udział w siedmiu ważnych eli-
minacjach. Na każde z nich potrzeba ponad tygodnia, nie 
licząc wielu codziennych treningów i przygotowań”, tłuma-
czy. Ostatecznie zdecydował, że nadal startuje jako amator, 
a jednocześnie służy w armii. Nawet taka formuła wymaga 
jednak od kierowcy i pilota wielu wyrzeczeń. Jest też bar-
dzo kosztowna, więc trzeba znaleźć sponsora. 

Młodym adeptom sportów samochodowych podoficer 
często mówi, że ta dyscyplina dostarcza dużo adrenaliny, 
ale jednocześnie uczy pokory i szacunku do innych. 
Kształtuje charakter. Wyjaśnia, że środowisko kierowców 
i pilotów rajdowych to nie tylko zawody, ryk silników, 
prędkość i swąd palonych gum. Ci ludzie co roku organi-
zują wiele akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy dla 
potrzebujących. Podwożą chore dzieci do szpitali, organi-
zują im też różne formy transportu.

Jeden udział w imprezie rangi mi-

strzostw kraju to koszt kilkuset ty-

sięcy euro. Sam samochód, który mo-

że zapewnić wygraną, to wydatek 

około 200 tys. euro. Do tego trzeba 

dodać koszt dodatkowych kół, serwi-

su z częściami zamiennymi, opłatami 

dla całej ekipy. 

„Ekipy z najwyższej półki na rajdy 

przyjeżdżają z samochodem zasadni-

czym, a w ciężarówce mają drugie, ta-

kie samo auto w częściach”, opowia-

da Arkadiusz Pietrasz. Samo wyposa-

żenie osobiste kierowcy czy pilota 

kosztuje około 8 tys. zł. 

W czasie rozmowy sierżant 

żartuje, że wyposażenie 

w o j s k o w e ,  m u n d u r 

i wszystko, co otrzymał 

od armii, kosztowało 

znacznie mniej niż to 

rajdowe.  

UBRANIA WY-
KONANE SĄ Z MATE-

RIAŁÓW NIEPALNYCH.  
CAŁOŚCI DOPEŁNIAJĄ KOMBI-
NEZON, WYTRZYMAŁY KASK  

Z WBUDOWANYMI SŁUCHAWKA-
MI I MIKROFONEM, BUTY  

I SPECJALNY KOŁNIERZ NA 
SZYJĘ, MAJĄCY CHRONIĆ 

ZAWODNIKA PRZED 
URAZAMI. 

NIE NA KAŻDĄ KIESZEŃ
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o muzeum upamiętniającym jedną  
z największych bitew pancernych na ziemiach polskich  

i tradycjach sławnego rodu Duninów  
rozmawia Piotr Korczyński.

Z  Pa w ł e m  D u n i n e m - B r y s i e m

W  rocznicę bitwy pancernej pod Studzian-
kami co roku organizuje Pan piknik 
pancerny, gdzie obok maszyn historycz-
nych stoi najnowocześniejszy sprzęt pan-

cerny Wojska Polskiego. Skąd takie połączenie prze-
szłości ze współczesnością?

Wielka w tym zasługa spadkobierczyni walczących 
w Studziankach – 1 Warszawskiej Brygady Pancernej 
im. Tadeusza Kościuszki. Bez wsparcia jej poprzednich 
dowódców i obecnego, gen. bryg. Jana Rydza, ta uroczy-
stość nie miałaby takiej oprawy. Tutaj możemy gościć 
naszych pancerniaków, którzy podtrzymują tradycje nie 
tylko swych bohaterskich poprzedników spod Studzia-
nek, lecz także z Falaise oraz powstania warszawskiego. 
Proszę zauważyć, że wielkie polskie jednostki pancerne 
rozpoczęły bój na Zachodzie i Wschodzie właściwie 
w tym samym czasie! Wymieniłem tutaj również po-
wstańców warszawskich, bo i oni mieli swoją broń pan-
cerną, o której się często zapomina.

Skąd wziął się pomysł, żeby zamieszkać w Studzian-
kach Pancernych i stworzyć tutaj muzeum?

To miejsce mnie przyciągnęło, a raczej jego historia 
i… duchy moich przodków. Nieopodal mieszkał sławny 
rycerz Głowacz z Leżenic. Mówimy o okresie bitwy pod 
Grunwaldem. Po analizie naszych rodowych dokumen-

tów okazało się, że mój przodek ożenił się z jego wnucz-
ką. I wciąż odnajduję tutaj ślady swojej rodziny. Wiele 
lat spędziłem za granicą. Kiedy wróciłem, szukałem ma-
łego domku pod lasem. Rzeczywistość skorygowała ma-
rzenia i kupiłem budynek po szkole w Studziankach. 
Była to ruina bez prądu, wody, szyb w oknach. Nikt nie 
miał na to żadnego pomysłu.

Pochodzę z wojskowej rodziny, mój ojciec był ofice-
rem, a jego jednostka była moim domem. Choć miałem 
oboje rodziców, czułem się jak syn pułku. To spowodo-
wało, że niejako w naturalny sposób połączyłem swoje 
fascynacje historią i wojskiem w Studziankach, a miej-
sce tylko temu sprzyjało. Bez dłuższego namysłu zdecy-
dowałem się, że w budynku poszkolnym stworzę mu-
zeum. Kupiłem go w styczniu 2013 roku, a w sierpniu 
nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej izby muzealnej. 
Kiedy patrzę na zdjęcia z tamtego okresu, to chwytam 
się za głowę, jak niewiele wtedy mieliśmy tutaj do poka-
zania. A jednak ludzie przychodzili. Dziś wygląda to zu-
pełnie inaczej, ale początki były mniej niż skromne. De-
cydował jednak potencjał tego miejsca…

…oraz determinacja i wyobraźnia twórcy muzeum.
Dziś, gdy zwiedzający tutaj wchodzą, są zaskoczeni. 

Ale nie byłoby tego wszystkiego bez pomocy i entuzja-
zmu wielu ludzi, dla których to miejsce jest naprawdę 

KUSTOSZ 
PAMIĘCI
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ważne. Zależy mi też na tym, żeby to muzeum odwiedza-
li żołnierze. Dzisiaj często nie pamięta się o ludziach, 
którym przyszło walczyć w szeregach gen. Berlinga. 
Przez to zapomina się o ogromnej części tych, którzy 
„nie zdążyli do Andersa”, o żołnierzach Września ’39, 
sybirakach, ludziach, którzy niejednokrotnie szczęśli-

wym zrządzeniem losu uniknęli dołów katyńskich, za-
pomina się wreszcie o żołnierzach AK, którzy mieli do 
wyboru – albo łagier czy śmierć z rąk enkawudzistów, 
albo służbę w 1 czy 2 Armii. Nam zależy na tym, żeby 
przede wszystkim wytłumaczyć ludziom, że w armii 
Berlinga przyszło walczyć Polakom, którzy mieli naj-
większego pecha, jakiego można mieć w życiu, czyli że 
trafili na Wschód – do Związku Sowieckiego. Trzeba 
pamiętać, że po wstąpieniu do tzw. ludowego Wojska 
Polskiego szykany wcale nie ustawały. Nie dość, że trze-
ba było walczyć z Niemcami, to cały czas należało pil-
nować się przed Informacją Wojskową i NKWD!

Opowieści o walkach ramię w ramię to były mity?
Wojsko Polskie wcale nie było równorzędne z „sojusz-

niczą” Armią Czerwoną. Podam prosty przykład z okre-
su walk w 1944 roku. Na przyczółku wiślanym sowiec-
cy saperzy dysponowali ciężkim sprzętem do budowy 
mostów, na przykład parowymi kafarami, ale kiedy do 
Wisły podeszli Polacy, nie było mowy, żeby im Sowieci 
tego sprzętu użyczyli. Nasi saperzy musieli więc, niejed-
nokrotnie pod ostrzałem, pracować ręcznie. Takie przy-
kłady można by mnożyć. To cały czas byli żołnierze, 
którzy mogli zginąć w Katyniu czy Charkowie! Więk-
szość oficerów, w tym wielu moich kuzynów, straciło 
tam życie. Mam na myśli przede wszystkim adiutanta 
i doradcę marszałka Piłsudskiego, kpt. Piotra Dunina-
-Borkowskiego. Zresztą od razu przypominają mi się in-
ni kuzyni. Proszę zobaczyć portret bohatera spod Rokit-
nej, który tam poprowadził szarżę – rtm. Zbigniewa  
Dunina-Wąsowicza. Wiem, odbiegamy od tematu, ale to 
bardzo ważny dla mnie bohater. Był niski i rudy, mówili 
na niego Wołodyjowski. 

Nosi Pan nazwisko wielu bohaterów, którzy trwale 
zapisali się w naszej historii.

Długo można by ich wymieniać. Jest to chociażby 
Mściwoj ze Skrzyńska, któremu przypisuje się śmiertel-
ne ranienie wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena 
pod Grunwaldem. Jeden z Duninów dowodził pod Kir-
cholmem, kolejny jechał z poselstwem do Wiednia, by 
ustalić warunki odsieczy. Stanisław Dunin-Wąsowicz, 
późniejszy generał, był osobistym adiutantem i ochro-
niarzem cesarza Napoleona. Z tymi stronami związany 
był także słynny „Hubal”, mjr Henryk Dobrzański, któ-
ry jako młody chłopak przyjeżdżał do swego wuja Jana 
Dunina-Brzezińskiego. We wrześniu 1939 roku wrócił 
w te rejony, gdzie stoczył ze swymi ludźmi pierwsze 
walki po przedarciu się ze Wschodu. Zupełnie poważ-
nie myślę, że moimi poczynaniami kierują ci moi 
przodkowie. 

Największym dra-
matem żołnierza 
nie jest śmierć, 
lecz świadomość, 
że może zginąć 
bez wieści
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Wróćmy do bitwy pancernej z sierpnia 1944 
roku. Która jej część robi na Panu najwięk-
sze wrażenie?

Należy zacząć od tego, że cała ta kampania 
była wyjątkowa. Na przyczółku warecko- 
-magnuszewskim i w Studziankach doszło 
w sierpniu 1944 roku do jednej z największych 
bitew pancernych na froncie wschodnim. Tutaj 
starły się z sobą elitarne jednostki: z jednej 
strony gwardyjskie oddziały gen. Wasilija 
Czujkowa, z drugiej – Dywizja Pancerno- 
-Spadochronowa „Hermann Göring”. Na po-
moc wykrwawionej gwardii przyszła nasza 
1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Wester-
platte. Dla większości polskich czołgistów był 
to chrzest bojowy, i to w tak ciężkiej batalii! 

Jeśli chodzi o ważny dla mnie epizod bitwy, 
to bez wątpienia jest to straceńcza szarża 
z 10 sierpnia. Kiedy czołgi oddziału zaczęły 
zajmować pozycje, przybiegł sowiecki lejtnant, 
adiutant gen. Kaługina, i przekazał rozkaz 
swojego szefa, żeby Polacy natychmiast rusza-
li do ataku. Dowódca kompanii por. Rościsław 
Tarajmowicz zawahał się, ponieważ uderze-
niem bez rozpoznania praktycznie skazywał 
załogi na pewną śmierć. Lejtnant zauważył te 
wątpliwości i podszedł Polaków, mówiąc: 
„Gdyby tu byli nasi czołgiści…”. Tarajmowicz 
dał rozkaz ataku i 3 kompania ruszyła do szar-
ży, jak ułani pod Rokitną… Zanim straciła 
wszystkie czołgi, zdążyła zniszczyć pięć wo-
zów nieprzyjaciela. Zginęli por. Tarajmowicz 
i 16 polskich czołgistów.

Zachowały się pamiątki po tym wydarze-
niu?

Kiedy stanąłem na miejscu tej szarży, od-
nalazłem kilka śladów. Największe wrażenie 
robi polski orzełek z czapki jednego z czoł-
gistów. W czasie eksplozji tenże orzełek od-
cisnął się w denku łuski pocisku armatniego. 
Po zestawieniu obu przedmiotów obrys odci-
śnięcia orzełka wygląda jak jego cień. Moż-
na to zobaczyć w jednej z gablot. Inną pa-
miątką, niedawno odnalezioną, jest peryskop 
czołgowy, który oderwał się po eksplozji 
maszyny. Mamy świadomość, że dowódca 
czołgu patrzył przez niego chwilę przed 
śmiercią. To mocno działa na wyobraźnię. 
Jednocześnie dodaje sił, by jeszcze lepiej 
dbać o pamięć o tych żołnierzach. Dzięki 
zgromadzonym przedmiotom niejako czuje-
my ich obecność. Ma to wpływ na specyficz-
ny charakter ekspozycji w naszym muzeum. 
Tutaj nie ma eksponatów wypolerowanych. 
Te pordzewiałe, rozerwane wybuchami poci-
sków blachy i pancerze dają prawdziwszy 
ogląd, jak wyglądała bitwa pancerna. Zresz-
tą studziankowska ziemia nie daje zapo-
mnieć, że mieszkamy na polu bitwy. Wciąż 
są tu odnajdywane kości. To, że obcuje się 
z ludzkimi dramatami, stanowi ogromne ob-
ciążenie, podobnie jak świadomość, że jest 
się jedynym, który dba o pamięć o tych, któ-
rzy tu zginęli. Traktuję to jako wielką odpo-
wiedzialność i honor.

Czołg-pomnik w Studziankach ustawio-
ny w dwudziestolecie bitwy. Tą maszy-
ną o numerze 217 w bitwie dowodził 
ppor. Mateusz Lach.
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Tutaj nie ma ekspo-
natów wypolerowa-
nych. Te pordzewia-
łe, rozerwane wybu-
chami pocisków 
blachy i pancerze 
dają prawdziwszy 
ogląd, jak wygląda-
ła bitwa pancerna.
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PAWEŁ DUNIN-BRYŚ jest twórcą i właścicielem Muzeum 

Studzianki Pancerne oraz prezesem Fundacji Obrońców 

Ojczyzny Pancerze i Skrzydła. 

To pasja życia…
Nie nazwałbym tego pasją. Pasję można mieć do 

zbierania znaczków czy monet. Ja nie jestem zbie-
raczem. Przede wszystkim dbam o pamięć o żoł-
nierzach. Największym dramatem żołnierza nie 
jest śmierć, bo to jest wpisane w jego profesję, 
lecz świadomość, że może zginąć bez wieści. 
Kilka dni temu odwiedził nas starszy mężczy-
zna. Okazało się, że przyjechał do Studzianek 
specjalnie z Rosji, ponieważ dowiedział się, że tu 
w 1944 roku zginął jego dziadek. Nie spodziewał się, 
że zobaczy muzeum, w którym eksponowane są pa-
miątki po walczących w tym miejscu żołnierzach, 
niewykluczone, że także po jego dziadku. Ten Rosjanin 
został u nas na trzy dni. Niedawno odwiedzili nas 
również dwaj młodzi żołnierze z Wrocławia, bo uzyska-
li informację, że pod Studziankami zginął ich dziadek. 
Byli podobnie poruszeni, jak ten mężczyzna. To jest 
największa nagroda za naszą pracę. 

Chcę jeszcze podkreślić: eksponujemy w muzeum 
nie tylko pamiątki po bitwie pancernej z sierpnia 1944 
roku, lecz także z wcześniejszych starć. Te okolice są 
szczególnie naznaczone przez historię: potop szwedz-
ki, powstanie styczniowe, boje wielkiej wojny. Natra-
fiamy też na mnóstwo śladów po kampanii 1939 roku. 
Przez te okolice przechodziła przecież i walczyła  
Armia „Prusy”.

A jaki ma Pan stosunek do żołnierzy Armii Czerwo-
nej? Wiadomo, że na przyczółku magnuszewskim 
i o Studzianki walczyły oddziały gwardyjskie.

To, że Armia Czerwona w rzeczywistości nie niosła 
nam wyzwolenia, choć przegoniła Niemców, jest bezdy-
skusyjne. Polska była zakładnikiem ustaleń „wielkiej 
trójki”. Co do żołnierzy sowieckich, to staram się nie 
generalizować. Wśród Rosjan walczących pod Studzian-
kami było naprawdę wielu porządnych ludzi, o czym 
świadczą chociażby wspomnienia naszych żołnierzy 
i miejscowej ludności. Z drugiej strony mam relację nie-
mal stuletniej mieszkanki Studzianek. Kobieta twierdzi, 
że widziała polskich wojskowych, którzy udaremnili kil-
ku Sowietom rabunki i gwałty. Żołnierze 1 Brygady 
Pancernej naprawdę czuli, że wrócili do swojej ojczyzny 
i, jak wynika z tego świadectwa, nie wahali się bronić 
swych rodaków przed „sojusznikami”.
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„Wawa Bohaterom” 
dla komandosów

JWK z Lublińca 
laureatem nagrody za 
pomoc powstańcom 
warszawskim.

Nagroda ustanowiona przez TVP3 Warszawa zosta-
ła przyznana po raz pierwszy instytucjom, które 

pomagają kombatantom, szczególnie powstańcom  
warszawskim. 

Zwycięzcy odebrali statuetki 1 października podczas 
uroczystej gali w Łazienkach Królewskich w Warsza-
wie. „Kombatantom winniśmy nie tylko szacunek, lecz 
także pomoc i troskę o ich codzienny byt”, mówił Rafał 
Kotomski, dyrektor TVP3 Warszawa. Z kolei minister 
Mariusz Błaszczak w liście do uczestników zaznaczył, 
że dzięki programowi TVP3 grono osób, które udzielają 
weteranom realnej pomocy, stale się powiększa. Szef 
MON-u przypomniał, że resort obrony w ramach pro-
gramu „Wdzięczni Bohaterom” dofinansował podmioty 
wspierające powstańców w codziennym życiu. 

Wśród nominowanych znalazło się 20 organizacji, fun-
dacji, stowarzyszeń i szkół. Jednym z tegorocznych zwy-
cięzców została Jednostka Wojskowa Komandosów z Lu-
blińca, której społeczność powstańców warszawskich 
przekazała sztandar Harcerskiego Batalionu Armii Krajo-
wej „Zośka”. „JWK nie pomaga, my tworzymy jedną 
wielką rodzinę z naszymi kochanymi weteranami. To jest 
dla nas cząstka życia wojskowego i czerpiemy pełnymi 
garściami od naszych bohaterów”, zaznaczył płk Wojciech 
Dasiewicz, zastępca dowódcy JWK. Nagrodę odebrali też 
przedstawiciele fundacji Sensoria i Rossa, organizatorów 
m.in. akcji „BohaterON – włącz historię!”, oraz Szkoła 
Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego w War-
szawie. W placówce znajduje się izba pamięci o powsta-
niu, szkoła kultywuje też pamięć o swoim patronie  
kpr. Biernackim, dowódcy drużyny w Zgrupowaniu AK 
,,Chrobry II”, i opiekuje się Januszem Walędzikiem, po-
wstańcem i jej byłym uczniem. AD
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Wojskowi geografowie po 
odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości zo-
stali zobligowani do 

stworzenia aktualnych map dla mło-
dego państwa. Jak trudne było to za-
danie, może świadczyć fakt, że po za-
borcach pozostało dziewięć układów 
triangulacyjnych z ośmioma różnymi 
punktami odniesienia.

Do wykonania tych prac w 1919 
roku powołano Instytut Wojskowo-
-Geograficzny, który po pewnym cza-
sie zmienił nazwę na Wojskowy In-
stytut Geograficzny. Jego specjaliści 
po ujednoliceniu map rosyjskich, pru-
skich i austriackich ziem polskich od 
1927 roku przystąpili do wytyczania 
jednolitej sieci triangulacyjnej i spo-
rządzania oryginalnych map w skali 
1:100 000. Te wydawane przez WIG 
stały na bardzo wysokim poziomie 
i cenione były nie tylko w kraju, lecz 
także w całej Europie. 

OD SZPICBRÓDKI DO DYGATA
Wojskowy Instytut Geograficzny 

od początku istnienia mieścił się 
w Warszawie przy ul. Wilczej 64. 
Tamtejsze warunki lokalowe nie uła-
twiały geografom i inżynierom pracy. 
Musiało jednak upłynąć 15 lat, żeby 
wreszcie mogli się przenieść do no-
wej siedziby – jednego z nowocześniejszych budynków 
biurowych nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Miej-
sce na nową siedzibę WIG-u wybrano na działce leżącej 
między Alejami Jerozolimskimi a ul. Nowogrodzką, 
a zwolniła ją Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 
(PWPW), która wtedy przenosiła się do nowoczesnego 
kompleksu przy ul. Sanguszki. To właśnie tutaj znajdowa-
ła się drukarnia poprzedniczki PWPW – Państwowych Za-
kładów Graficznych (PZGraf), w której w 1922 roku po 
raz pierwszy wydrukowano polskie banknoty – 100 marek 
polskich z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. 

Być może budynki w Alejach Jerozolimskich 105 
(obecnie 97) byłyby znacznie dłużej związane z historią 
PZGraf, przekształconych w 1926 roku w PWPW, gdyby 
nie… akcja najsłynniejszego warszawskiego kasiarza – 
Stanisława Cichockiego „Szpicbródki”. Razem ze swoją 
szajką pod koniec 1927 roku próbował przekopać się 
z wynajętego w sąsiedztwie wytwórni lokalu do jej skarb-

ca. Podobno zabrakło im kilku me-
trów. Ten napad, choć nieudany, miał 
przyspieszyć decyzję zarządu PWPW 
o budowie odpowiednio zabezpieczo-
nej i nowoczesnej siedziby. 

Historię PWPW i WIG-u połączyło 
jeszcze jedno: ultranowoczesne, jak 
na ówczesne czasy, siedziby zaprojek-
tował ten sam architekt, inż. Antoni 
Dygat (1886–1949). Zasłynął on 
z projektu domu Ministerstwa Spraw 
Wojskowych w Warszawie oraz bu-
dynków radiostacji w Rzeszowie 
i we Lwowie. Gmach dla geografów 
inż. Dygat posadowił na planie lite-
ry E, w układzie dwupodwórzowym. 
Budowa przypadła na lata 1933– 
–1934. Elewacja została obłożona 
płytami piaskowca oraz brunatnymi 
płytkami klinkierowymi. Charakteru 
całości nadała ośmiokondygnacyjna 
wieża zegarowa w północno-wschod-
nim narożniku. U jej podstawy na 
przyziemiu umocowano kartusze 
z Orłem Białym, otoczone herbami 
miast wojewódzkich II Rzeczypospo-
litej. Do wystroju budynku zaangażo-
wano uznanych polskich artystów ma-
larzy i grafików: Bolesława Cybisa, 
Jana Zamoyskiego i Edwarda Man-
teuffla. Dwaj pierwsi wykonali w ho-
lu jeden z największych w Warszawie 
fresków „Bolesław Chrobry wytycza 

granice Polski”. Z kolei Edward Manteuffel namalował 
„Mapę II Rzeczypospolitej”. Miejscem szczególnym, nie-
jako duszą budynku, była sala na drugim piętrze pod nu-
merem 216, gdzie mieściła się biblioteka WIG-u. Nad 
drzwiami do tego pomieszczenia umieszczono relief z wi-
zerunkiem kontynentów z zegarem otoczonym znakami 
zodiaku i podpisany mottem służby geograficznej: „Mapa 
zwierciadło przyczyny i skutku”. 

Rok po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, w listo-
padzie 1936 roku, w bibliotece WIG-u urządzono miejsce 
pamięci z urną, w której znajdowała się ziemia na kopiec 
Piłsudskiego w Krakowie. 

ZAWIERUCHA WOJENNA
Po wybuchu II wojny światowej personel WIG-u został 

w większości ewakuowany na wschód, wielu geografów 
dostało się do sowieckiej niewoli i zostało zamordowanych 
w Katyniu. Ci, którzy przeżyli gehennę na nieludzkiej  

P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

Przed wojną mawiano,  
że w Alejach Jerozolimskich 

rysuje się całą Polskę. 
Warszawski budynek,  

dziś mieszczący się pod 
numerem 97, wybudowano 

na użytek Wojskowego 
Instytutu Geograficznego.

Reduta 
historii
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ziemi, znaleźli się w armii gen. Andersa, a nieliczni wróci-
li do kraju w szeregach wojsk Berlinga. Budynek w Ale-
jach Jerozolimskich stał się wówczas miejscem „pielgrzy-
mek” oficerów wysyłanych przez swe jednostki po braku-
jące im mapy dynamicznie zmieniającego się pola walki. 
Po kapitulacji Warszawy gmach zajęli żołnierze niemiec-
cy, a od połowy 1940 roku – personel Kriegskarten und 
Vermessungsamt. Kiedy Niemcy rozpoczęli przygotowa-
nia do agresji na Związek Sowiecki, wzrosło zapotrzebo-
wanie na produkcję map, do której zdecydowali się wyko-
rzystać polskich specjalistów. Pod koniec 1940 roku roze-
słano do byłych pracowników Instytutu wezwania do 
stawienia się w pracy. Nie przyniosło to spodziewanych re-
zultatów, więc Niemcy zorganizowali kursy kartograficz-
ne, którymi szczególnie interesowała się jedna z komórek 
Komendy Głównej ZWZ/AK. 

Chodzi o grupę kartograficzną, którą w 1940 roku po-
wołał ppłk Stanisław Thun „Nawrot”, przed wojną dyrek-
tor Głównej Księgarni Wojskowej, a w czasie okupacji 
szef Oddziału IV Komendy Głównej ZWZ, czyli kwater-
mistrzostwa. Początkowo na czele konspiracyjnej karto-
grafii stanął pracownik Państwowego Instytutu Geologicz-
nego (a po wojnie jego wieloletni dyrektor) dr Edward 

Rühle „Gozdawa”. Na przełomie marca i kwietnia 1943 
roku komórkę geograficzną „Gozdawy” wyłączono spod 
kompetencji ppłk. Thuna i podporządkowano kwatermi-
strzostwu operacyjnemu Komendy Głównej AK pod do-
wództwem ppłk. Zygmunta Miłkowskiego „Denhofa”. 
Jednocześnie komórka otrzymała nazwę Szefostwo Służby 
Geograficznej i kryptonim „Schronisko”. Nowym szefem 
instytucji został przedwojenny komendant oficerskiej 
szkoły topografów przy WIG-u, ppłk Mieczysław  
Szumański „Bury”. Dr Rühle pod nowym pseudonimem 
„Zawrat” objął funkcję jego pierwszego zastępcy, drugim 
był mjr Sylwiusz Berberiusz. 

Powołano wówczas m.in. referat geologiczny pod kie-
rownictwem por. rez. Stefana Zbigniewa Różyckiego „Ste-
fana”. Najważniejsze zadania „Schroniska” były związane 
z planowanym powstaniem zbrojnym pod kryptonimem 
„Burza”. Kartografowie zostali zobowiązani do przygoto-
wania mapy w skali 1:25 000 dla 34 miast, m.in. Warsza-
wy, i węzłów kolejowych.  

Do druku map wielobarwnych były potrzebne specjal-
ne matryce, które wykupił od niemieckiego kierownika 
archiwum Kriegskarten Und Vermessungamt Marian 
Dutkiewicz „Marian”. Dzięki tej transakcji w 1943 roku 

BUDYNEK W ALEJACH JEROZOLIMSKICH 97 NALEŻY DO TYCH NIELICZNYCH                  W WARSZAWIE, KTÓRE OSZCZĘDZIŁ KATAKLIZM WOJNY

Na wieży zegarowej znajdują się herby miast II Rzeczypospolitej.

W holu budynku 
można podziwiać 
mapę Polski w gra-
nicach powojen-
nych wykonaną 
przez zespół Jana 
Zamoyskiego.

Płaskorzeźba  
Mikołaja Kopernika 
wykonana w tech-
nice sgraffito
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i na początku 1944 „Schronisko” dysponowało około 5 tys. 
matryc dla około tysiąca arkuszy map w skali 1:100 000 
oraz kompletem matryc map w skali 1:300 000. Pokrywały 
one cały obszar zainteresowania strategicznego AK. 

DUMNI Z TRADYCJI
W powstaniu warszawskim służba kartograficzna dosta-

ła zadanie bieżącego zaopatrywania w mapy oddziałów 
bojowych. Ponadto planowano, że po opanowaniu przez 
powstańców kolejnych dzielnic miasta członkowie „Schro-
niska” obsadzą i zabezpieczą gmach, urządzenia technicz-
ne i składnicę WIG-u w Alejach Jerozolimskich. Na miej-
sce postoju kierownictwa wyznaczono kamienicę przy 
ul. Chłodnej 20. Niestety, nic z tego nie wyszło. Wpraw-
dzie po zażartych walkach 2 sierpnia 1944 roku 1 kompa-
nia Zgrupowania Chrobry II obsadziła budynki WIG-u, 
starostwa i Dom Kolejowy, jednak żołnierze długo nie cie-
szyli się wizerunkiem swego patrona z fresku z holu sie-
dziby WIG-u. Od 4 sierpnia niemieccy grenadierzy pan-
cerni i kolaboranci z RONA (Rosyjska Wyzwoleńcza Ar-
mia Ludowa) przypuszczali atak za atakiem na ich 
pozycje. 12 sierpnia oddziały AK musiały się wycofać 
z południowej części Alej, m.in. także z budynku WIG-u. 

Po upadku powstania parter i pierwsze piętro gmachu 
w Alejach Jerozolimskich 97 zostały wypalone, a wszelkie 
ocalałe sprzęty i wyposażenie rozszabrowali Niemcy. Po-
dobno fresk przedstawiający Chrobrego i jego drużynę 
ocalał od płomieni miotaczy ognia dlatego, że zdołano 
przekonać niemieckich saperów, że przedstawia on wyty-
czanie granicy polskiej na wschodzie. Po wojnie nowi 
włodarze Polski zmienili jego tytuł na „Bolesław Chrobry 
wbijający słupy graniczne w Odrę”. Ponadto szef Służby 
Topograficznej WP gen. bryg. Teodor Naumienko nie zgo-
dził się na odrestaurowanie fresku w takiej formie, w jakiej 
stworzył go Edward Manteuffel. Wymalowano więc mapę 
Polski w granicach powojennych. Usunięto też z podstawy 
wieży zegarowej kartusze z Orłem Białym i herby miast 
wojewódzkich przedwojennej Polski. Po 1989 roku woj-
skowi geografowie mogli w pełni upamiętnić swą historię, 
o czym świadczą m.in. tablice na budynku, oddające dra-
matyczne losy ich służby w czasie II wojny światowej. 

Po niedawnym remoncie budynku, w którym mieści się 
m.in. siedziba Wojskowego Instytutu Wydawniczego, na 
wieżę zegarową wróciły herby miast II Rzeczypospolitej. 
Nowe kartusze wykonał Krzysztof Michalski na zlecenie 
Polskiej Pracowni Konserwacji Zabytków.

BUDYNEK W ALEJACH JEROZOLIMSKICH 97 NALEŻY DO TYCH NIELICZNYCH                  W WARSZAWIE, KTÓRE OSZCZĘDZIŁ KATAKLIZM WOJNY

Bolesław Cybis i Jan Zamoyski stworzyli jeden z największych fresków w Warszawie – „Bolesław Chrobry wytycza granice Polski” 

Uroczyste przejęcie 
wybudowanego 
gmachu przez szefa 
WIG-u płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego 
w 1935 roku
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Gdy skończyła się I wojna światowa, w wielu 
miastach w Polsce i na świecie powstały miejsca 
pamięci, gdzie rodziny poległych spoczywających 
w zbiorowych grobach lub bezimiennych mogiłach 

mogły oddać im cześć. 

M A C I E J  N O WA K - K R E Y E R

POLEGŁYM  
ZA OJCZYZNĘ

Wielu poległych w czasie I wojny światowej ni-
gdy nie doczekało się imiennych grobów. Ich 
bliscy jednak potrzebowali miejsc, w któ-
rych mogliby składać kwiaty i palić znicze. 

Ta powszechna potrzeba zrodziła pomysł budowania po-
mników dla uczczenia bezimiennych poległych i stanowią-
cych ich symboliczne groby. Tak było w przypadku Fryde-
ryka Simona, Francuza, który stracił w tym konflikcie 
trzech synów i nigdy nie odnalazł ich ciał – zabiegał on 
o utworzenie symbolicznego miejsca pamięci. W efekcie 
tych starań 11 listopada 1920 roku pod Łukiem Triumfal-
nym w Paryżu uroczyście złożono szczątki nieznanych żoł-
nierzy poległych we Francji, podobne miejsce powstało też 
w opactwie westminsterskim. Wkrótce pojawili się naśla-
dowcy i w 1921 roku na cmentarzu wojskowym Arlington 
w Stanach Zjednoczonych również w ten sposób pochowa-
no bezimiennego poległego. Wśród najwyższych odzna-
czeń wojskowych z różnych krajów, którymi udekorowano 
jego trumnę, znalazło się także Virtuti Militari.

MIEJSCA PAMIĘCI
W Polsce tradycja czczenia pamięci nieznanych żołnie-

rzy zaczęła się w 1920 roku od umieszczenia sarkofagu 
z orłem i napisem „Poległym za Ojczyznę” przy warszaw-
skiej alei 3 Maja. Kilka miesięcy później podjęto działania 
na rzecz zbudowania okazałego pomnika nieznanego żoł-
nierza, w które włączyła się redakcja „Polski Zbrojnej”. 
Na dyskusje o kształcie grobu nałożyły się spory politycz-
ne. Zanim udało się dojść do porozumienia, pojawiła się 
na placu Saskim pewnego rodzaju namiastka Grobu Nie-
znanego Żołnierza. W grudniu 1924 roku anonimowy fun-

dator zamontował tablicę pod pomnikiem księcia Józefa 
Poniatowskiego, na której widniał napis „Nieznanemu 
Żołnierzowi Poległemu za Ojczyznę”. Stała się ona bodź-
cem do ogólnopolskiej inicjatywy upamiętnienia bez- 
imiennych żołnierzy. W dużych miastach ówczesnej Polski 
powstały takie pomniki, przy czym ten w Warszawie, pod 
kolumnadą pałacu Saskiego, wybudowano jako ostatni.

Już w marcu 1925 roku Grób Nieznanego Żołnierza po-
stawiono na placu pod łódzką katedrą. Ta symboliczna 
mogiła miała formę pomnika składającego się z ułożonych 
schodkowo płyt. Na najwyższej umieszczono napis „Nie-
znanemu Żołnierzowi Miasto Łódź – rok 1925”. Monu-
ment zaprojektował twórca warszawskiego Grobu Niezna-
nego Żołnierza, Stanisław Kazimierz Ostrowski. Następ-
nie miejsce pamięci uzupełniono o znicz z wiecznym 
ogniem oraz wykonany z brązu wieniec. Pomnik został 
zniszczony przez niemieckiego okupanta w czasie II woj-
ny światowej, ale po jej zakończeniu odbudowano go 
w tym samym miejscu.

Krakowski Grób Nieznanego Żołnierza powstał 
w czerwcu 1925 roku, gdy anonimowy fundator przed po-
mnikiem Grunwaldzkim umieścił płytę z napisem „Nie-
znanemu żołnierzowi polskiemu poległemu za ojczyznę, 
1914–1920”. Podobnie jak w Łodzi, została zniszczona 
przez Niemców, ale w 1946 roku ustawiono w tym miej-
scu urnę z ziemią z pól bitewnych, gdzie Polacy walczyli 
podczas II wojny światowej. Gdy odbudowano pomnik 
Grunwaldzki, urna została schowana pod nowym grobem, 
wzniesionym w 1976 roku według projektu Wiktora Zina 
jako marmurowa rozdarta płyta z wypisanymi nazwami 
bitew. Obok umieszczono znicz.
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Grób Nieznanego  
Żołnierza postawiono  
na placu przed łódzką  
katedrą, 1925 rok.

Podobną historię miało radomskie miejsce pamięci. Na 
placu Konstytucji 3 Maja pewnej nocy w maju 1925 roku 
anonimowy fundator położył tablicę ze złoconym napisem 
informującym o tym, że została ona poświęcona nieznane-
mu żołnierzowi poległemu w obronie ojczyzny. Grób zdo-
biły skrzyżowane ułańskie lance, obok płyty stała urna 
z prochami poległych żołnierzy I Brygady Legionów, a ca-
łość otaczały metalowe łańcuchy. Pomnik został zburzony 
przez Niemców w 1940 roku. Próbowano go odbudować 
po wojnie, ale pod różnymi pretekstami ciągle wydawano 
decyzje odmowne. Dopiero w 1995 roku na placu Konsty-
tucji 3 Maja ustawiono granitowy krzyż Virtuti Militari 
z takim samym napisem jak przed wojną. Oryginalną pły-
tę odnaleziono przypadkiem ponad dziesięć lat później 
i teraz jest ona przechowywana w miejscowym muzeum.

Bydgoski pomnik z kolei jest poświęcony nieznanemu 
polskiemu żołnierzowi z konkretnego konfliktu. W stycz-
niu 1919 roku powstanie wielkopolskie się rozprzestrze-
niało i objęło swoim zasięgiem okolice Bydgoszczy. Do-
szło wtedy do walk m.in. pod Brzozą i Rynarzewem. Je-
den z powstańców wzięty wówczas do niewoli niemieckiej 
w wyniku odniesionych ran zmarł w szpitalu. W sierpniu 
1925 roku jego szczątki ekshumowano z Cmentarza No-

wofarnego i uroczyście pochowano na skwerze przy ulicy 
Bernardyńskiej, w obecności dostojników państwowych 
i wojskowych, w tym gen. broni Józefa Dowbora-Muśnic-
kiego. Umieszczono tam kamienną płytę. W 1928 roku do 
tego grobu złożono urnę z ziemią z cmentarza St. Hilaire 
pod Reims, gdzie spoczęli żołnierze Armii Hallera polegli 
w I wojnie światowej. W 1939 roku Niemcy zniszczyli 
bydgoską mogiłę, a teren kazali obsiać trawą. Jednak po 
wojnie grób odtworzono. W 1986 roku, przy okazji prze-
niesienia go w inną część skweru, w związku z przebudo-
wą ulicy Bernardyńskiej, powstańczą mogiłę uświetniono 
pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego, przedstawiają-
cym postać leżącego rannego żołnierza.

Jedno z ważniejszych dla Polaków miejsc, w których 
w dwudziestoleciu międzywojennym oddawano cześć bez-
imiennym poległym, znajdowało się w Baranowiczach 
(dziś na Białorusi). Najpierw postawiono pomnik Wolności 
na cmentarzu prawosławnym u zbiegu ulic Mickiewicza 
i Szeptyckiego. Odsłonięto go w obecności gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego w 1920 roku, w rocznicę odebrania mia-
sta bolszewikom. W 1925 roku monument przebudowano, 
przekształcając w Grób Nieznanego Żołnierza. Uroczyście 
pochowano tam szczątki nieznanego żołnierza z 9 Dywi-
zjonu Artylerii Konnej. Nowy pomnik miał kształt cokołu 
zwieńczonego podobizną Orła Białego. Po włączeniu mia-
sta do ZSRR to miejsce pamięci zniszczyli Sowieci.

TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI
Najbardziej znany dziś Grób Nieznanego Żołnierza, 

czyli ten znajdujący się w Warszawie, umieszczono pod 
trzema środkowymi arkadami kolumnady pałacu Saskie-
go. Na płycie krypty pierwotnie miał być wyryty napis 
„Nieznanemu Żołnierzowi Poległemu za Ojczyznę”, ale 
tuż przed odsłonięciem pomnika tę treść zmieniono na „Tu 
leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę”. 

W tym miejscu 2 listopada 1925 roku odbyła się uroczy-
stość pochowania szczątków nieznanego obrońcy Lwowa 
z lat 1918–1920. Są to zwłoki żołnierza w maciejówce 
z orłem, ze zgruchotanymi czaszką i lewą nogą, który 
przypuszczalnie zginął wskutek wybuchu pocisku artyle-
ryjskiego. Wyboru jednej spośród trzech trumien dokona-
ła Jadwiga Zarugiewiczowa, matka żołnierza poległego 
pod Zadwórzem. Podczas okupacji Niemcy oszczędzili to 
miejsce, ale zabronili oddawania hołdu nieznanemu żoł-
nierzowi. Po upadku powstania warszawskiego pod koniec 
1944 roku wysadzili pałac Saski, ale fragment kolumnady 
z Grobem Nieznanego Żołnierza ocalał.

TRADYCJA CZCZENIA PAMIĘCI  
NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY ZACZĘŁA 
SIĘ W 1920 ROKU OD UMIESZCZE-
NIA SARKOFAGU Z ORŁEM I NAPISEM 
„POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ” PRZY 
WARSZAWSKIEJ ALEI 3 MAJA
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Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl  
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 845 213,  

261 845 230, 261 840 227

Pani Urszuli Nowak
wyrazy głębokiego współczucia  

i najszczersze kondolencje
z powodu śmierci

Męża
 składają komendant, żołnierze i pracownicy  

resortu obrony narodowej
44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

w Krośnie Odrzańskim.

Wyrazy najgłębszego współczucia
i szczerego żalu

Rodzinie oraz Bliskim
śp. płk. Józefa Modrzewskiego

składają połączeni w żałobie i smutku
komendant, żołnierze i pracownicy  

resortu obrony narodowej
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.

Pogrążonym w żałobie i smutku
Żonie i Rodzinie Zmarłego

płk. rez. Józefa Modrzewskiego
wyrazy głębokiego współczucia
składają żołnierze i pracownicy  

Wydziału Materiałowego
3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

Państwu Katarzynie i Mariuszowi Ciok 
wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach 
z powodu śmierci  

Matki 
składają żołnierze i pracownicy  

32 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Panu płk. rez. Wiesławowi Krawczyńskiemu
wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje

z powodu śmierci 
Mamy

składają szef, kadra i pracownicy
Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6

Sztabu Generalnego WP.

Panu st. szer. Tomaszowi Gawłowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci 
Syna

składają dowódca, żołnierze i pracownicy
Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
kmdr. ppor. Mariuszowi Gryko

z powodu śmierci 
Mamy

składają kadra oficerska
oraz pracownicy RON 4 RPW.

Panu płk. Waldemarowi Szynkowskiemu 
oraz Jego Rodzinie 

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
składają kadra i pracownicy Oddziału Rażenia, 

Ochrony Wojsk, Gestorstwa i Rozwoju  
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Panu płk. dypl. Robertowi Zalewskiemu  
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia 

i wsparcia w trudnych chwilach 
z powodu śmierci 

Brata 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 

Centrum Operacji Powietrznych 
Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Szefowi Delegatury Departamentu Kontroli 
we Wrocławiu 

Panu płk. dypl. rez. Jackowi Pruchnickiemu 
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają żołnierze i pracownicy  
Delegatury Departamentu Kontroli we Wrocławiu.
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Panu ppłk. Radosławowi Wojciechowiczowi
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Teścia

składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Panu płk. Andrzejowi Kupisowi
oraz Jego Rodzinie

wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
składają żołnierze i pracownicy
Inspektoratu Szkolenia DGRSZ.

Dowódcy 22 Ośrodka Dowodzenia  
i Naprowadzania 

płk. Arkadiuszowi Sypniewskiemu 
i Jego Najbliższej Rodzinie 

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci 

Teściowej 
składają dowództwo, kadra i pracownicy  

resortu obrony narodowej  
22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania 

w Bydgoszczy.

Żonie Renacie, Rodzinie i Najbliższym
śp. płk. rez. Józefa Modrzewskiego
szczere wyrazy żalu i współczucia

składają kadra i pracownicy resortu obrony 
narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury 

w Lublinie.

Panu Waldemarowi Głos
szczere wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci
Syna

składają kadra i pracownicy resortu obrony 
narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury 

w Lublinie.

Żonie, Pani Renacie Modrzewskiej,  
oraz dzieciom Agacie i Krzysztofowi

z powodu śmierci 
Męża i Taty 

śp. płk. rez. Józefa Modrzewskiego,  
kierownika Sekcji Remontowej w Lublinie,

najszczersze wyrazy współczucia i żalu  
składają kierownik, żołnierze i pracownicy RON 

Rejonowych Warsztatów Technicznych  
w Rzeszowie i Lublinie.

ppłk Hieronim Kupczyk  
6 listopada 2003,  

PKW Irak

st. szer. Adam Jazukiewicz  
27 listopada 1994,  

UNPROFOR Jugosławia

mjr Jakub Zygielski  
7 listopada 1955,  

KNPN Korea

sierż. Andrzej Filipek  
2 listopada 2007,  

PKW Irak

por. Zygfryd Zieliński  
7 listopada 1955,  

KNPN Korea

kpt. Władysław Rudnik  
7 listopada 1955,  

KNPN Korea

st. chor. szt. Zbigniew Jaszdejewski  
8 listopada 1996,  
UNIFIL Liban

st. kpr. Wiesław Szkwarek  
27 listopada 1994,  

UNPROFOR Jugosławia

st. sierż. Tomasz Murkowski  
11 listopada 2006,  

PKW Irak

Pamiętamy
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Przez pięć dni mieszkał w wojskowych barakach 
i spał na niewygodnej pryczy. Maszerował z dwu-
dziestokilogramowym plecakiem, więc bolały go 
ramiona, a każda sprzączka wbijała się w ciało. 

Nocą szedł przez las na azymut, a je-
dyną jego pomocą był kompas. Zda-
rza się bowiem, że na kurs dla kore-
spondentów wojennych, organizowa-
ny przez Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kielcach, 
zgłaszają się nie tylko dziennikarze. 
Niedawno w tym gronie znalazł się 
aktor Bartosz Opania, znany m.in. 
z serialu „Na dobre i na złe” oraz ról 
w filmach, takich jak „1968. Szczęśli-
wego Nowego Roku”, „Zakochani”, 
„Statyści” oraz „Wkręceni”.

WYZWANIE NA SERIO
Szef sekcji szkolenia taktycznego, 

mjr Krzysztof Nowicki, przyznaje, iż 
był zdziwiony, że aktor zdecydował 
się na tak ciężki kurs. „Pan Bartosz 
Opania brał udział we wszystkich zajęciach, tak jak pozo-
stali kursanci. Zdradził nam, że interesuje się wojskiem”, 
mówi oficer prasowy Centrum por. Katarzyna 
Rzadkowska. Aktor potwierdza, że było to 
dla niego nowe doświadczenie. Zapewnia, 
że na razie nie przewiduje wyjazdu w re-
jon działań polskiego kontyngentu woj-
skowego i nie zamierza zostać korespon-
dentem wojennym, ale zdobyte na kursie 
umiejętności mogą okazać się przydatne 
w zawodzie aktora, np. przy wcielaniu się 
w rolę weterana. Jak mówi, udział 
w kursie traktował jako okazję do 
sprawdzenia własnych możliwo-
ści. Zastanawiał się, czy podoła 
takiemu wyzwaniu. Mjr Nowic-
ki zwraca uwagę, że podczas 
szkolenia kursanci poznali gra-
nice własnych możliwości. To 
był dla nich spacer po linie.

„Myślałem, że jako aktoro-
wi, człowiekowi, który za-
wodowo zajmuje się udawa-
niem, łatwiej przyjdzie mi 
odpowiednio zachować się 
np. podczas porwania. Żoł-
nierze przebrani za wrogów 
wykazali się naprawdę duży-

mi umiejętnościami aktorskimi. Byli tak wiarygodni, że 
budzili grozę. Okazało się to dla mnie trudniejsze, niż my-
ślałem. Był taki moment, że bałem się, iż nie podołam. 
Jednak wytrzymałem, z czego jestem dumny”, opowiada 

Bartosz Opania. Niezwykle trudnym 
elementem kursu było dla niego obej-
rzenie filmu przedstawiającego egze-
kucję zakładnika, bo obrazy pokazy-
wały brak człowieczeństwa. Ocenia 
jednak, że taki wstrząs jest potrzebny, 
aby korespondenci zdawali sobie 
sprawę z tego, co może im grozić. 

WOJSKOWE ZACIĘCIE
W programie kursu przewidziano 

także zajęcia praktyczne: trzeba było 
w lesie przygotować szałas, rozpalić 
głęboko w ziemi ognisko, ugotować 
posiłek, wysuszyć ubranie. „Upra-
wiam survival i w tej dziedzinie mo-
głem się sprawdzić. To była dla mnie 
przyjemność. Gorzej zniosłem marsz 
kondycyjny, gdyż wcześniej przez kil-

ka miesięcy chorowałem i nie zdążyłem się fizycznie przy-
gotować. Podszkoliłem się też z nawigacji”, dodaje.  

Kursanci uczyli się, jak przygotować proste narzę-
dzia do obrony: pałkę, dzidę, oszczep, maczugę.  
Mjr Kosiorek zauważył, że Bartosz Opania dobrze 
posługiwał się nożem, który jest niezbędny, aby 
przetrwać: służy do budowy szałasu, otwarcia kon-
serwy, jest bronią. Ocenił, że „jego narzędzia były 
najlepiej wykonane, miał zacięcie artystyczne”.

Jak mówi Bartosz Opania, gdy wybuchła wojna 
na Ukrainie, pomyślał, że trzeba coś zrobić, że 

nie można pozostać bezczynnym. Zo-
stał członkiem stowarzyszenia 

ObronaNarodowa.pl, czego kon-
sekwencją było wstąpienie do 
wojsk obrony terytorialnej. 
„Podczas kursu poznałem żoł-
nierzy, którzy mają doświad-
czenie w służbie poza grani-
cami kraju, jestem wdzięcz-
ny  i n s t r u k t o r o m  z a 
przekazaną wiedzę. Musia-
łem wyjść ze swojej strefy 
komfortu, ale dzięki temu 
zyskałem okazję spraw-
dzenia własnych możliwo-

ści. Było warto” – ocenia  
Bartosz Opania.

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

Dla Bartosza Opani 
najtrudniejsze było porwanie. 
Musiał wytrzymać kilka godzin 

przesłuchania z workiem  
na głowie.
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o kawaleryjskiej fantazji załóg polskich ścigaczy i pracy 
konsultanta przy filmie „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” 

rozmawia Piotr Korczyński. 

Z  M a r i u s z e m  B o r o w i a k i e m

N iedawno ukazała się Pana książka „Ściga-
cze artyleryjskie S-1 i S-4”. Dlaczego hi-
storia tzw. morskiego planktonu w pol-
skiej marynarce wojennej to wciąż mało 

znany temat? Przecież ich załogi wykazywały się 
w walce prawdziwie kawaleryjską fantazją.

Informacje o załogach polskich ścigaczy rzadko 
pojawiają się w literaturze ze względu na utrudniony 

dostęp do dokumentów. Przez lata niewiele wiedzieli-
śmy na temat działalności operacyjnej tych okrętów na 
morzu, dlatego że weszły one do służby w naszej mary-
narce dopiero wtedy, gdy Polacy walczyli z dala od oj-
czystych brzegów. Zachowało się niewiele wspomnień 
oficerów i marynarzy. Wyjątek stanowiły artykuły pra-
sowe, przybliżające najbardziej znane akcje tych nie-
wielkich jednostek uderzeniowych. Rozpisywały się 

WCIĄŻ KRYJE 
TAJEMNICE

NASZA 
FLOTA
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o nich zarówno prasa emigracyjna, jak i dość konserwa-
tywne gazety brytyjskie. Należy jednak podkreślić, że 
dziennikarze tych drugich nie kryli podziwu dla kunsz-
tu dowodzenia oficerów. Porównywali ich odwagę 
i ognisty temperament w zwalczaniu okrętów Krieg-
smarine do wyczynów regimentów husarii. Dzięki kwe-
rendzie przeprowadzonej przeze mnie w Instytucie Pol-
skim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz 
The National Archives w Kew pod Londynem udało się 
przygotować obszerną monografię. 

W serii „Polskie okręty wojenne w Wielkiej Bryta-
nii 1939–1945”, której częścią jest książka o ściga-
czach, opisał Pan historie większości polskich jed-
nostek. Która z nich jest Panu najbliższa?

W liczącej 20 tomów serii poświęciłem miejsce 
wszystkim okrętom nawodnym i podwodnym polskiej 
marynarki wojennej, których załogi 
walczyły pod skrzydłami floty brytyj-
skiej w latach 1939–1945. Może się to 
wydawać zaskakujące, ale szczególną 
sympatią darzę załogę „Wilka”. Jed-
nostka ta niestety nadal pozostaje 
w cieniu wrześniowej epopei „Orła” 
czy barwnej historii „strasznych bliź-
niaków” – „Sokoła” i „Dzika”. Warto 
pamiętać, że w pierwszych dniach woj-
ny, mimo służby w trudnych warunkach 
operacyjnych panujących na Bałtyku, 
dowódca „Wilka” kpt. mar. Bogusław 

Krawczyk wykonał zadanie, czyli postawił niewielką za-
porę z 20 min na północ od Jastarni w ramach planu 
„Worek”. Załoga spełniła obowiązek z całkowitym po-
święceniem i pogardą dla niebezpieczeństw. Atakujący 
wróg nie złamał ducha naszych marynarzy. Następnie 
wzięli oni udział w brawurowej ucieczce okrętem przez 
Cieśniny Duńskie do Wielkiej Brytanii, co jest wyczy-
nem godnym miana „dumy floty”. Na uszkodzonym 
okręcie nie zdecydowali się na zawinięcie do któregoś 
z portów szwedzkich, gdzie nie uniknęliby internowa-
nia. W latach 1939–1941 „Wilk” wziął udział w dzie-
więciu patrolach bojowych. Zły stan techniczny okrętu 
i brak spektakularnych sukcesów doprowadziły w końcu 
do upadku moralnego załogi i samobójczej śmierci 
kmdr. Krawczyka. Jest to jedna z tragicznych kart pol-
skiej marynarki wojennej w Anglii.

W swoich książkach o historii pol-
skiej marynarki wojennej nie unika 
Pan kontrowersyjnych tematów. Tak 
było chociażby w wypadku „Wester-
platte. W obronie prawdy”. Przy-
znam się Panu, że po przeczytaniu 
tej książki jeszcze bardziej polubi-
łem obrońców składnicy, nie wyłą-
czając mjr. Sucharskiego. Stali się 
mniej pomnikowi. Czy o to Panu 
chodziło?

Zdawałem sobie sprawę, że publiku-
jąc nieznane fakty na temat obrony 

Najnowsza publikacja Mariusza Bo-
rowiaka: „Ścigacze artyleryjskie S-1 
i S-4”

Mariusz Borowiak w The National Archives w Kew pod Londynem w czasie prac nad dokumentami na temat Polskiej Marynarki  
Wojennej w Wielkiej Brytanii w latach 1939–1945
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Westerplatte, opierając się na relacjach świadków  
i dokumentach pochodzących m.in. z archiwum  
śp. Elżbiety Hojki, córki kpt. Franciszka Dąbrowskie-
go, odbrązawiam legendę majora. Nie chodziło mi jed-
nak o tanią sensację. W książce piszę, że choć to Su-
charski był dowódcą Wojskowej Składnicy Tranzyto-
wej 1 i 7 września, to od 2 do 6 września 1939 roku 
placówką dowodził Dąbrowski. Zależało mi na praw-
dzie historycznej, oddaniu zasług każdemu z oficerów. 
Należy pamiętać, że o konflikcie Sucharski – Dąbrowski 
wiedziało tylko wąskie grono ludzi. Informacje te nie 
dotarły do szeregowych żołnierzy. Na temat załama-
nia psychicznego Sucharskiego panowała zmowa 
milczenia – kpt. Dąbrowski, por. Stefan Grodecki  
i kpt. lek. Mieczysław Słaby nie chcieli obniżać mora-
le żołnierzy. Załoga chciała się bić za wszelką cenę. 
Nie jest też tajemnicą, że były wypadki związane 
z brakiem subordynacji wśród obrońców. Moją książ-
ką wsadziłem kij w mrowisko, bo historia nie jest czar-
no-biała. Są też szarości i to mnie ciekawiło. W pol-
skiej historii nie było samych bohaterów. 

Był Pan konsultantem historycznym filmu  
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Czy przy 
okazji pracy nad nim dowiedział się Pan czegoś 
nowego o żołnierzach najsłynniejszego polskiego 
dywizjonu myśliwskiego?

Z producentem Jackiem Samojłowiczem praco-
wałem przy realizacji scenariusza filmu „Tajemnica 
Westerplatte” w reżyserii Pawła Chochlewa. 
W 2016 roku zostałem zaproszony do pracy jako 
konsultant i opiniodawca scenariusza związanego 
z projektem „Dywizjon 303”. Nie będę ukrywał, że 
od dawna czekałem na film fabularny, który opowia-
dałby w zajmujący sposób o wojennych realiach, 
w jakich pilotom spod znaku biało-czerwonej sza-
chownicy przyszło walczyć pod angielskim niebem 
latem 1940 roku. Autorzy scenariusza oparli fabułę 
na książce Arkadego Fiedlera oraz bogatej literatu-
rze, pamiętnikach pilotów, relacjach świadków, do-
kumentach archiwalnych. Już po lekturze jednej 
z pierwszych wersji scenariusza wiedziałem, że jego 
autorzy dysponowali aktualną wiedzą na temat wy-
branych wydarzeń z dziejów polskiego pododdziału 
lotnictwa myśliwskiego w najtrudniejszym okresie 
bitwy o Anglię. Byłem pozytywnie zaskoczony, że 
w końcu znaleźli się twórcy, którym zależało, żeby 
pokazać je w sposób uczciwy. Powstał bardzo atrak-
cyjny film, choć można zawsze dyskutować, dlacze-
go te, a nie inne sceny potraktowano bardziej szcze-
gółowo. Ilu ludzi, tyle opinii.

WOJSKO 
DWUDZIESTOLECIA

W Y S T A W A

Na nowej wystawie 
czasowej, zor-

ganizowanej w setną 
rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości i odrodzenia naszej 
armii, zgromadzono ponad 
1200 obiektów muzealnych. 
Jak podaje Michał Mackie-
wicz, kurator z Muzeum Wojska 
Polskiego, gros z prezentowanych eksponatów to 
najnowsze nabytki. Do najcenniejszych należą 
m.in.: słynna maciejówka marszałka Józefa  
Piłsudskiego, płaszcz gen. Zygmunta Piaseckiego, 
dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii, kurtka 
mundurowa dowódcy Armii „Prusy” gen. Stefana 
Dąb-Biernackiego oraz Krzyż Srebrny Orderu 
Wojennego Virtuti Militari ze śladami krwi 
gen. Józefa Kustronia, dowódcy 21 Dywizji Pie-
choty Górskiej, który poległ 16 września 1939 ro-
ku pod Ułazowem. Wśród militariów na uwagę 
zasługują fragmenty bombowca PZL.37 Łoś, ka-
rabin przeciwpancerny Ur czy karabin samopow-
tarzalny M wzór 38 konstrukcji Józefa Maroszka.

„Mamy nadzieję, że nasza wystawa przyczyni 
się do poszerzenia wiedzy na temat polskich sił 
zbrojnych w okresie międzywojennym, a prezen-
towane zabytki pokażą także rozwój polskiej woj-
skowej myśli technicznej”, mówił podczas otwar-
cia wystawy dr Adam Buława, dyrektor MWP. 
Z kolei kurator wystawy Michał Pacut podkreślił, 
że bogactwo zaprezentowanych militariów pozwo-
li przybliżyć zwiedzającym wszystkie aspekty ży-
cia żołnierzy w II RP. 

Wystawa objęta jest patronatem prezydenta  
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości. Ekspozycję można zwiedzać do 11 wrześ-
nia 2019 roku. AD

„Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918–1939.  
Nowe zabytki” w Muzeum Wojska Polskiego  

w Warszawie.

HORYZONTY / PO SŁUŻBIE
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Jesienią 1918 roku historia na terytorium zniewolonej jeszcze Polski przyspieszy-
ła gwałtownie, a nawet zerwała się do lotu. Wydarzenie goniło wydarzenie. Były 

one ważne i mniej ważne, ale wszystkie wynikające z patriotycznego przesłania.
Weźmy chociażby to, co zaszło 2 listopada na przedmieściu Lwowa. Grupka pol-

skich pilotów przejęła od Austriaków lotnisko w Lewandówce, a trzy dni później 
wzbiła się w powietrze maszyną, która na skrzydłach miała polskie barwy. To był 
pierwszy niepodległy lot i pierwsza akcja bojowa naszych pilotów. Jej cel stanowiły 
pozycje Ukraińców wycofujących się po próbie ataku na dworzec kolejowy. Trzeba 
wyjaśnić, że wojna polsko-ukraińska rozpoczęła się w tych właśnie dniach. Walka 
szła o przynależność państwową wschodniej Galicji. 

Ostrzelanie Ukraińców i zrzucenie 15-kilogramowych bomb nie wydawało się zbyt skompliko-
wanym zadaniem. Zwłaszcza dla tak znakomitego pilota, jakim był porucznik armii austriackiej, 
absolwent Politechniki Lwowskiej Stefan Bastyr. To on był inspiratorem i głównym wykonawcą 
akcji w Lewandówce. W pierwszym locie (bo były dwa w tym dniu) towarzyszył mu jako obser-
wator Janusz de Beaurain, a w drugim Władysław Toruń. Ten ostatni rankiem przemalował znaki 
austriackie na skrzydłach samolotu na polskie. Co ciekawe, nie ma pewności, o jaką chodzi maszy-
nę. Jedne źródła piszą, że była to Hansa-Brandenburg C.I., inne – że Oeffag C.II.

Stefan Bastyr podczas I wojny światowej walczył po stronie cesarza Franciszka Józefa.  
Początkowo w artylerii, a dopiero później w lotnictwie, gdzie zgłosił się na ochotnika. Najpierw 
pełnił funkcję obserwatora i oficera technicznego, gdy zaś ukończył kurs pilotażu, sam usiadł 
za sterami i wykonał około stu lotów bojowych. 

Jesienią 1918 roku nie było na terytorium trzech zaborów bardziej doświadczonego pilota 
wojskowego niż Stefan Bastyr. Awansowany na kapitana, został wkrótce ważną postacią w two-
rzącym się polskim lotnictwie wojskowym. A wydarzenia toczyły się błyskawicznie. Po wojnie 
polsko-ukraińskiej była polsko-bolszewicka. Jej końca jednak Stefan Bastyr nie doczekał. Zgi-
nął 20 sierpnia 1920 roku w katastrofie, do której doszło na lotnisku w Lewandówce – tym sa-
mym, które niespełna dwa lata wcześniej odbił Austriakom. Nie wiadomo 
do końca, co było przyczyną tragedii. Prasa pisała, że atak serca, choć 
trudno w to było uwierzyć, bo pilotowi brakowało w tym momencie 
11 dni do trzydziestych urodzin.

Kpt. Stefan Bastyr był jednym z wielu bohaterów, którym zawdzięczamy 
odzyskanie niepodległości. W czasie rocznic wymienia się zawsze zasługi 
kilku najsłynniejszych. Może warto na stulecie rozszerzyć tę listę? 

A N D R Z E J 
F Ą F A R A

Lot do wolności

170 HORYZONTY / TAKA HISTORIA



Zapraszamy również do prenumerowania tytułów: „Polska Zbrojna” w cenie 65 zł (12 wydań), „Polska Zbrojna. Historia” w cenie 32 zł (4 wydania),  

„Przegląd Sił Zbrojnych” w cenie 50 zł (6 wydań), „Kwartalnik Bellona” w cenie 100 zł (4 wydania).

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl 
oraz wpłacenie kwoty 97 zł z dopiskiem „Prenumerata z głośnikiem” do 15 grudnia 2018 roku 

na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 
Wojskowy Instytut Wydawniczy, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

16 wydań („Polska Zbrojna”, „Polska Zbrojna. Historia”) 
w cenie 97 zł + 16 E-WYDAŃ ZA DARMO!

40
GŁOŚNIKÓW 
BLUETOOTH 
W PREZENCIE 
Promocja ważna do 15 grudnia 2018 roku
lub do wyczerpania zapasów.

ZAMÓW PRENUMERATĘ 
NA 2019 ROK 

www.polska-zbrojna.pl/prenumerata Tel.: +48 261 840 400 prenumerata@zbrojni.pl
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