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Rok 2018 przejdzie do historii jako ten,  
w którym ze szczególną mocą ujawniła się 

prawdziwość tezy, że Bliski i Środkowy Wschód 
są jądrem geopolityki światowej. Dlaczego sytuacja 

polityczna i militarna w tym regionie angażuje do działania  
największe mocarstwa?

TEMAT NUMERU ZAGROŻENIA



Wasza sila – Nasze bezpieczenstwo´

Krzysztof  Wilewski, redaktor wydawniczy

ź r ó d ł o  w i e d z y  o  u z b r o j e n i u , 
t a k t y c e  p o l a  w a l k i  i  s z k o l e n i a c h
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Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, spo-
koju, nadziei i rodzinnie spędzonego czasu, a w nowym roku satysfakcji z podejmo-
wanych decyzji i stabilizacji. 

Walka z terroryzmem czy wojny o dostęp do surowców energetycznych pokazują 
wielość aspektów konfliktogennych i gier politycznych prowadzonych na Bliskim 

i Środkowym Wschodzie na skalę niespotykaną nigdzie indziej. 
W Państwa ręce oddajemy właśnie numer „Polski Zbrojnej” zamykający rok 2018, 

w związku z tym podjęliśmy próbę podsumowania wydarzeń, które w ostatnich miesią-
cach zatrzęsły Bliskim Wschodem i odbiły się echem na całym świecie. A jak wpłyną 
one na naszą część Europy? O tym trzeba przeczytać!

Koniec roku jest dla nas, jako redakcji dobrym momentem na odświeżenie szaty 
graficznej i remanent zawartości naszego miesięcznika. Od stycznia chcemy jeszcze 
bardziej otworzyć się na czytelników cywilnych, oczywiście nie zaniedbując przy tym 
wojskowych. To trudne zadanie, jednak z tym większym zaangażowaniem pragniemy 
stać się swego rodzaju pępowiną między wojskiem a społeczeństwem. „Polska 
Zbrojna” to pismo z historią oraz tradycjami i do nich właśnie chcemy nawiązać nową 
winietą, nie rezygnując jednocześnie z nowoczesnego designu. Zwiększy się również 
dostępność pisma, co w naturalny sposób pozwoli nam na dotarcie do Państwa z cie-
kawymi tematami, rzetelnymi analizami i publicystyką na najwyższym poziomie.

TURCJA, IRAK I ARABIA SAUDYJSKA 
TO NAJWAŻNIEJSI GRACZE NA 
BLISKIM WSCHODZIE. DZIĘKI SWYM 
DZIAŁANIOM, ZRĘCZNIE 

PROWADZONEJ POLITYCE I ZAWIERANYM 
KOALICJOM WIODĄ PRYM W REGIONIE, 
EKSPLOROWANYM PRZEZ WIELE INNYCH 
PAŃSTW, ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI I ROSJĄ 
NA CZELE. 

IZABELA 
BORAŃSKA- 
-CHMIELEWSKA

Z  S Z E R E G U  W Y S T Ą P
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Święto Bożego Narodzenia w Szwadronie Przybocznym Prezydenta RP. 
Warszawa, 25 grudnia 1925 roku

F O T .  N A R O D O W E  A R C H I W U M  C Y F R O W E

KADR
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Kończy się szczególny rok, kiedy świętowaliśmy jubileusz stulecia odzyskania 
suwerennego państwa. Wkrótce zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, tak jak nasi 

przodkowie sprzed wieku, by wspólnie radować się jako wolny naród we własnej Ojczyźnie. 
Ale podobnie jak oni, w tamtym świątecznym czasie śledzący wieści z Wielkopolski 

i Kresów, z Pomorza i Śląska – także i my dziś pamiętamy, że bezpieczeństwo, całość, 
pomyślność i rozwój kraju wymagają stałej troski, wytrwałych zabiegów i pilnego czuwania.

Obrońcom i strażnikom Rzeczypospolitej – Żołnierzom i Pracownikom Sił Zbrojnych wraz 
z Rodzinami – z serca dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm w służbie dla Polski 

Niepodległej. Życzę satysfakcji i wielu sukcesów w Nowym Roku 2019.

ANDRZEJ DUDA
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
PRACOWNICY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ!

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą!

/ ŻYCZENIA
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/ ŻYCZENIA

Radosnych 
Świąt 
Bożego 
Narodzenia

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

PREZES RADY MINISTRÓW MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Sto lat temu Polacy obchodzili święta Bożego Naro-
dzenia w wolnej już Ojczyźnie. Nareszcie. Pierwszy 

raz od 123 lat. Wdzięczni Opatrzności, pełni ufności 
w przyszłość kraju, dumni z heroizmu pokoleń żołnie-
rzy, powstańców i partyzantów.

Spotykając się przy wigilijnych stołach w roku stule-
cia odzyskania niepodległości, wspomnijmy przez 
chwilę polską drogę do wolności. Skierujmy myśli ku 
bohaterskim przodkom. Pamiętajmy o współczesnych 
żołnierzach, strzegących naszej suwerenności.

Z okazji najpiękniejszych Świąt serdecznie pozdra-
wiam całą wojskową wspólnotę. Niech Dzień Narodze-
nia Pańskiego wzmocni w nas wiarę, doda nowych sił 
do dalszej pracy na rzecz obronności Rzeczypospolitej. 

Życzę wszystkim pięknych Świąt Bożego Narodze-
nia. Spokojnych i radosnych. Spędzonych w rodzinnej 
atmosferze. Dobrego i bezpiecznego 2019 roku.

MATEUSZ MORAWIECKI MARIUSZ BŁASZCZAK

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas nadziei 
i radości z przyjścia na świat Zbawiciela.

Wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojska 
Polskiego życzę tej radości, ciepła i niegasnącej miłości 
ze strony najbliższych. Aby służba Ojczyźnie, która jest 
ogromną odpowiedzialnością, a zarazem zaszczytem, 
przynosiła Wam codzienne zadowolenie i zasłużone 
uznanie.

Najserdeczniejsze życzenia pragnę skierować także 
do wszystkich czytelników miesięcznika „Polska 
Zbrojna”. Niech wigilijny wieczór przyniesie radość 
i spokój, a nadchodzący Nowy Rok obdarzy Was 
zdrowiem i pomyślnością.

„Boże Narodzenie”  
Lorenzo Lotto
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Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to szczególny 
czas, pełen radości, rodzinnego ciepła i wyjątkowego 

nastroju. Z tej okazji życzę żołnierzom – zarówno 
w służbie czynnej, jak i weteranom, kombatantom, re-
zerwistom, a także pracownikom resortu obrony naro-
dowej oraz ich rodzinom wielu niepowtarzalnych chwil, 
miłych spotkań w gronie najbliższych, zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

Serdecznie dziękuję Wam za dotychczasowy trud, 
wysiłek i profesjonalizm, dzięki którym każdego dnia 
udowadniacie, jak ważnym elementem systemu bezpie-
czeństwa naszego kraju jest Wojsko Polskie.

Życzę Państwu optymizmu, spokoju oraz spełnienia 
wszystkich marzeń. Niech ten świąteczny czas przepeł-
niony będzie atmosferą pełną dobroci i wzajemnej 
życzliwości, towarzyszącej tradycyjnemu dzieleniu się 
opłatkiem, a nowy, 2019 rok dostarczy wielu powodów 
do radości i osobistej satysfakcji.

DOWÓDCA GENERALNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

GEN. BRONI 
JAROSŁAW MIKA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
wszystkim żołnierzom oraz pracownikom Wojska 

Polskiego składam najlepsze życzenia. Dziękuję za rzetel-
ną, pełną poświęcenia służbę i pracę. 

Zwracam się do żołnierzy czuwających nad bezpie-
czeństwem naszego kraju. Wzorową postawą i sumienno-
ścią potwierdzacie gotowość oddania Ojczyźnie. Wielu 
z Was Wigilię spędzi w koszarach, niektórzy na dyżurach 
bojowych i wartach. Dzieląc się opłatkiem, będziemy 
o Was pamiętać. Szczególne pozdrowienia kieruję do żoł-
nierzy, którzy w ramach sojuszniczych i międzynarodo-
wych zobowiązań wykonują zadania poza granicami Pol-
ski. Sercem, myślami, podobnie jak Wasi najbliżsi, jeste-

śmy z Wami. Dziękuję za Wasze oddanie. Życzę 
bezpiecznego powrotu do domu. 

Wszystkie żołnierskie rodziny proszę o przyjęcie życzeń 
wytrwałości, harmonii i ciepła w gronie najbliższych. 
Pamiętamy o tych, którzy oddali Ojczyźnie swoje życie. 

Świąteczny czas to okazja do przekazania wyrazów 
uznania kombatantom, weteranom i żołnierzom rezerwy. 
Życzę nieustającej aktywności, zdrowia, serdecznej troski 
i szacunku otoczenia. 

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Wszystkich 
czasem spokoju i radości. Życzę, aby nowy, 2019 rok ob-
fitował w osiągnięcia, niósł pomyślność oraz szczęście 
w życiu osobistym.

SZEF SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

GEN. BRONI RAJMUND T. ANDRZEJCZAK

DOWÓDCA OPERACYJNY  
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

GEN. DYW. TOMASZ  
PIOTROWSKI

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy 
w radosnej atmosferze wspominamy, jakże ważne dla nas 
wydarzenie – narodziny w Betlejem.

Otoczeni ludzką życzliwością spotykamy się przy wigi-
lijnych stołach, dzieląc się opłatkiem, symbolem pojedna-
nia, przyjaźni i wspólnoty. Poczucie wspólnoty w okresie 
świątecznym ma wymiar szczególny dla żołnierzy i pra-
cowników, którzy dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, 
często Święta spędzają z dala od swoich najbliższych, bo 
pełnią służbę i dyżury bojowe w kraju oraz poza jego gra-
nicami. Dziękując wszystkim za zaangażowanie i wzoro-
we wypełnianie obowiązków, pragnę życzyć bezpiecznych 
i spokojnych Świąt, chwili refleksji przy żołnierskim stole 
oraz szczęśliwych powrotów do domu.

Wszystkim Państwu, żołnierzom, pracownikom, wete-
ranom, kombatantom, przyjaciołom naszej wojskowej 
społeczności oraz rodzinom, składam życzenia wielu ra-
dosnych chwil wytchnienia w gronie najbliższych, 
a w nadchodzącym nowym, 2019 roku życzę realizacji 
zamierzonych planów.

WIELCE SZANOWNI PAŃSTWO, ŻOŁNIERZE 
I PRACOWNICY,
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska oraz ich 
bliskim składam serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności. Niech Święta 

przyniosą radość i wytchnienie od trudów codziennej służby. Żołnierzom służącym poza grani-
cami kraju życzę szczęśliwego powrotu do rodzin.

Wszystkim obecnym oraz byłym żołnierzom i pracownikom Żandarmerii Wojskowej dzięku-
ję za rok wytężonej służby i pracy. W Nowym Roku życzę żołnierskiego szczęścia i sukcesów 
zawodowych.

Dziękuję także służbom i instytucjom oraz wszystkim tym, którzy wspierają Żandarmerię 
Wojskową w realizacji zadań i życzę radosnych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.

Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Żołnie-
rze, Pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa 

i jednostek podległych.
Rok 2018, jubileuszowy, wyjątkowy i – mam nadzieję 

– bardzo udany dla większości z nas, dobiega końca... 
Godnie przygotowaliśmy się i uczciliśmy setną rocznicę 
odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Kiedy już zasiądziemy do wigilijnego stołu, pomyśl-
my choć chwilę o tych wszystkich, którym zawdzięcza-
my możliwość życia w wolnej i niepodległej Polsce 
oraz tych, którzy ten niezwykły wieczór spędzą, wyko-
nując zadania służbowe.

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia po raz ko-
lejny mam olbrzymi przywilej wyrażenia Państwu 
wdzięczności, uznania, a także skierowania do Was naj-
serdeczniejszych życzeń… Dobrego zdrowia, wy-
tchnienia od trosk, udanego wypoczynku w gronie naj-
bliższych i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności! 

Niech nadchodzący rok będzie udany pod każdym 
względem! Niech przyniesie kolejne powody do zado-
wolenia i satysfakcji.

Zdrowych i wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego 
Roku!

KOMENDANT GŁÓWNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

DOWÓDCA
 GARNIZONU WARSZAWA

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

GEN. BRYG. TOMASZ POŁUCH

GEN. BRYG. 
ROBERT GŁĄB

DOWÓDCA WOJSK 
OBRONY TERYTORIALNEJ

STARSZY PODOFICER DWOT

GEN. DYW. 
WIESŁAW KUKUŁA

ST. CHOR. SZTAB.  
ANDRZEJ WOJTUSIK

Już w siedemnastu tysiącach polskich rodzin opłat-
kiem połamią się żołnierze WOT-u. To dla nas waż-

ne, bo wsparcie i obrona lokalnych społeczności rozpo-
czyna się od tych, których kochamy najbardziej – od 
naszych najbliższych. 

Świętując cud Bożego Narodzenia, składam Wam Tery-
torialsi na dni świąteczne i na Nowy Rok najlepsze życze-
nia zdrowia, pokoju, umocnienia więzi rodzinnych i zrozu-
mienia dla naszej niełatwej służby. Szczególne życzenia 
zdrowia kieruję do naszych wielkich poprzedników, żoł-
nierzy Armii Krajowej i powojennych organizacji niepod-
ległościowych – jesteście źródłem naszej tożsamości! 

Nawet w wyjątkowym czasie Świąt pamiętajcie, że 
jako żołnierze musimy pozostać zawsze gotowi, zawsze 
blisko! 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. 

/ ŻYCZENIA
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Kiedy nadeszła pełnia czasu, wypełniły się zapowie-
dzi proroków Starego Przymierza. W Jezusie Chry-

stusie „Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Bóg zamiesz-
kał pośród nas.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Bożego Naro-
dzenia wszystkim noszącym mundur Wojska Polskiego 
życzę zdumienia nad tajemnicą niezwykłego wyniesie-
nia natury ludzkiej. Niech stanie się ono początkiem 
zachwytu i szacunku wobec godności każdego człowie-
ka – w życiu rodzinnym oraz podczas służby sprawie 
bezpieczeństwa i pokoju w Ojczyźnie, a także poza jej 
granicami.

Niech nowy, 2019 rok zostanie przez nas wypełniony 
samym dobrem, które dzielone z innymi zaowocuje we-
wnętrzną radością i ubogaci relacje z wszystkimi, któ-
rych Boża Opatrzność postawi na ścieżkach naszego 
życia.

BISKUP POLOWY 
WOJSKA POLSKIEGO

EWANGELICKI BISKUP WOJSKOWY

JÓZEF GUZDEK

MIROSŁAW WOLA

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

PRAWOSŁAWNY 
ORDYNARIUSZ WOJSKOWY

ARCYBISKUP JERZY

CHRYSTUS SIĘ RODZI!

Każde autentyczne wydarzenie powinno mieć auten-
tyczny i niepowtarzalny cel. Im większa jego niepo-

wtarzalność i autentyczność, tym ważniejsze znaczenie. 
Kiedy świętujemy rokrocznie Narodziny Jezusa 
Chrystusa, za każdym razem na nowo stawiamy sobie 
pytanie o ich cel. 

Chrystus nie przyszedł na ziemię, żeby zapoznać się 
z sytuacją świata i ludzkości. Nie przyszedł, żeby upo-
mnieć, nastraszyć czy ukarać człowieka za to, że utracił 
swoją godność i pierwotne przeznaczenie. Przyszedł, 
żeby wziąć na siebie jego jarzmo i pomóc mu odnaleźć 
drogę do szczęścia. Tym jest właśnie Boże Narodzenie. 
To dowód miłości Boga do człowieka.

Życzę, aby Narodzony Chrystus towarzyszył również 
nam w naszym życiu i był dla nas jego treścią oraz 
przeznaczeniem.

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wspomina-
my historię narodzin niezwykłego chłopca w Betle-

jem na Bliskim Wschodzie. Jest to również opowieść 
o Jego rodzinie, która była na tyle zdesperowana, że 
aby ratować swoje dziecko, zaryzykowała ucieczkę do 
innego kraju. To właśnie przez odwagę szukania pomo-
cy oraz cud gościnności drugiego człowieka objawia 
się Boża Opatrzność, której wypatrujemy i o którą py-
tamy w momentach zagrożenia. Nigdy o tym nie zapo-
minajmy, gdyż dzięki niej możemy dziś świętować 
Narodzenie Pańskie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzę wszystkim żołnierzom, pracow-
nikom resortu obrony narodowej oraz ich rodzinom 
świątecznej radości i otwartości, przez które Bóg obja-
wia swoją miłość. „Madonna Sykstyńska”,

Rafael Santi
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Zgodnie z propozycją Ministerstwa 
Obrony Narodowej wydatki na 

obronność w 2019 roku mają osiągnąć 
kwotę 44 mld 674 mln zł. To o 8,6% 
więcej w stosunku do tegorocznego  
budżetu. „Te środki umożliwią rozwój 
sił zbrojnych, poprawę jakości szkole-
nia, odtworzenie sprawności sprzętu 
i uzbrojenia, a także systematyczną 
poprawę wartości użytkowanej infra-
struktury wojskowej”, argumentował 

W systemie dowodzenia i kierowa-
nia polską armią wprowadza się 

jednoosobową odpowiedzialność. 
Prace nad nową koncepcją ruszyły 
we wrześniu 2018 roku. Minister 
Mariusz Błaszczak przedstawił wtedy 
w Sejmie rządowe projekty ustaw 
o urzędzie ministra obrony oraz o po-
wszechnym obowiązku obrony. Parla-
ment uchwalił zmiany na początku 
października. Zgodnie z nowelizacją 
Sztab Generalny WP ponownie zyska 
funkcje dowódcze. Wzmocniona zo-
stanie też rola szefa SGWP. Stanie się 
on najważniejszym dowódcą polskiej 
armii, w czasie wojny będzie główno-
dowodzącym siłami zbrojnymi do 
czasu mianowania naczelnego dowód-
cy. Te regulacje wejdą w życie 1 stycz-
nia 2019 roku.  PZ, PG

Buławy i nominacje, 
które dzierżycie 

w swoich dłoniach, to 
nie tylko podziękowa-
nie, ale i wielkie zobo-
wiązanie do wykonania 
stawianych zadań”, mó-
wił prezydent Andrzej 
Duda, kiedy wręczał 
dziewięciu oficerom 
nominacje generalskie. 
Zwierzchnik sił zbroj-
nych podkreślał, że 
awanse to efekt wielu 
lat służby każdego 
z oficerów. 

Drugą generalską 
gwiazdkę i stopień ge-
nerała dywizji otrzyma-
li: gen. bryg. Jarosław 
Gromadziński, dowódca 
18 Dywizji Zmechani-
zowanej, oraz gen. bryg. 
Dariusz Malinowski, 

dowódca Centrum Ope-
racji Powietrznych – 
Dowództwa Komponen-
tu Powietrznego. 

Wśród nominowa-
nych był także kadm. 
Jarosław Ziemiański, 
inspektor marynarki 
wojennej w Dowódz-
twie Generalnym Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, 
który awansował do 
stopnia wiceadmirała. 

Sześciu of icerów 
dostało swoją pierw-
szą generalską gwiazd-
kę. Generałami bryga-
dy zostali: płk Artur 
Dębczak, zastępca do-
wódcy wojsk obrony te-
rytorialnej, płk Sławo-
mir Drumowicz, do-
wódca komponentu 
wojsk specjalnych, 
płk Robert Kosowski, 
dowódca 17 Brygady 
Zmechan izowanej , 
płk Jacek Ostrowski, 
dowódca 20 Brygady 
Zmechan izowanej , 
płk Ireneusz Starzyński, 
dowódca 1 Skrzydła 
Lotnictwa Taktyczne-
go ,  p łk  Rados ław 
Jeżewski, oficer Służby 
Wywiadu Wojskowe-
go. PZ, PG

O prawie 9% mają wzrosnąć 
wydatki na obronność.

Łącząc się w żałobie, smutku i bólu 
z Żoną, Synem i Rodziną

z powodu śmierci
śp. płk. Dariusza Kalbarczyka 

kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia 
składa

minister obrony narodowej.

Ster armii
Prezydent podpisał ustawy 

wprowadzające reformę 
dowodzenia.

Generalskie gwiazdki
ZWIERZCHNIK 
SIŁ ZBROJNYCH 
PODKREŚLAŁ, 
ŻE AWANSE TO 
EFEKT WIELU 
LAT SŁUŻBY 
KAŻDEGO Z OFI-
CERÓW

12
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Drugą gwiazdkę i stopień generała dywizji otrzymał gen. bryg. Jarosław Gromadziński.
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„Ślązak” przechodzi ostatnie 
próby przed przekazaniem go 

marynarce wojennej.

Okręt patrolowy „Ślązak” opuścił 
stocznię i rozpoczął na Bałtyku 

próby morskie. Przez kilka miesięcy 
eksperci będą sprawdzać m.in. ma-
newrowość jednostki, działanie okrę-
towej siłowni, radarów, kompasów, 
systemów przeciwpożarowych, czyli 
wszystkich urządzeń i systemów, któ-
re zamontowano na okręcie. 

Historia okrętu sięga 2001 roku. 
Wówczas rząd zdecydował o reali-
zacji programu „Gawron” dotyczący 
korwet. Projekt jednak nie wypalił 
i pozostał po nim niedokończony 
kadłub. Kilka lat temu zapadła de-
cyzja, aby kontynuować budowę. 
Okręt miał jednak stać się nie kor-
wetą, lecz patrolowcem. W 2015 
roku jednostka została zwodowana. 
Buduje ją konsorcjum, w którego 
skład wchodzą Polska Grupa Zbro-
jeniowa oraz PGZ Stocznia Wojen-
na. ORP „Ślązak” ma być wykorzy-
stywany m.in. do patrolowania 

i ochrony kluczowych szlaków 
żeglugowych oraz podejść do 

portów, a także zwalczania 
zagrożeń asymetrycznych. 
Do służby wejdzie w 2019 
roku. PZ, ŁZ

Drony dla terytorialsów

Inspektorat Uzbrojenia MON rozpo-

czął negocjowanie z WB Electronics 

kupno 12 zestawów rozpoznawczych 

bezzałogowców Fly Eye – trzech w ra-

mach zamówienia gwarantowanego, 

a dziewięciu jako opcji. Wstępna, sza-

cowana wartość umowy to 24 mln zł. 

Drony są przeznaczone dla wojsk 

obrony terytorialnej. „Pierwsze z nich 

trafią do brygad, których formowanie 

rozpoczęło się najwcześniej, czyli pod-

laskiej, lubelskiej oraz podkarpac-

kiej”, mówi ppłk Marek 

Pietrzak, rzecznik 

WOT-u. Rozpoznaw-

cze bezzałogowce Fly Eye są w wypo-

sażeniu polskiej armii od 2010 roku. 

Wówczas dwa zestawy, każdy składa-

jący się z czterech samolotów, kupiła 

Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Za-

bezpieczenia Wojsk Specjalnych 

z Krakowa. Rok później dwa kolejne 

kupiło Dowództwo Operacyjne Rodza-

jów Sił Zbrojnych na potrzeby misji 

w Afganistanie. W lutym 2013 roku In-

spektorat Uzbrojenia Sił Zbrojnych 

podpisał kontrakt na dostawę 12 ze-

stawów Fly Eye – dziewięciu z prze-

znaczeniem dla jednostek specjal-

nych i wojsk lądowych. PZ, KW 

BEZZAŁOGO-
WE STATKI PO-

WIETRZNE  FLY EYE 
ZNAJDUJĄ SIĘ JUŻ 
W WYPOSAŻENIU 

POLSKIEJ
ARMII.

MORSKIE 
TESTY

wiceminister Wojciech Skurkiewicz 
podczas posiedzenia sejmowej Komi-
sji Obrony Narodowej.

W projekcie największa kwota – 
14 mld zł, została zapisana w pozycji 
„Wsparcie centralne”. Składają się na to 
wydatki m.in. na modernizację tech-
niczną armii (ponad 10 mld zł). W przy-
szłym roku zwiększą się budżety 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Woj-
ska lądowe dostaną prawie 3,6 mld zł, 
siły powietrzne – 1,66 mld zł, marynar-
ka wojenna – 668 mln zł, wojska spe-
cjalne – 352 mln zł, a Żandarmeria 
Wojskowa – 305 mln zł.

Zdaniem posłów opozycji w propo-
nowanym budżecie za dużo jest wy-
datków niemających nic wspólnego 
z armią, m.in. 453 mln zł zostanie 
przeznaczone na modernizację policji, 

500 mln zł na fundusz modernizacji 
dróg samorządowych, a 252 mln zł na 
samoloty do przewozu najważniej-
szych osób w państwie. Alarmowali 
też, że zbyt duża kwota, czyli ponad 
400 mln zł, została przeznaczona na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego. Odpowiadając na zarzuty, wi-
ceminister Skurkiewicz zauważył, że 
armia powinna mieć wpływ na budo-
wę dróg ze względu na ich strategicz-
ne znaczenie dla obronności kraju. 

Stwierdził, że wzmocnienie postaw 
proobronnych jest jednym z najważ-
niejszych zadań MON-u. Przypomniał 
też, że Muzeum Wojska Polskiego re-
alizuje dwie duże inwestycje kultural-
ne: budowę nowej siedziby na Cytade-
li oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 roku w Ossowie. PZ, KW
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ORP „Ślązak” ma 

być wykorzystywa-

ny m.in. do patrolo-

wania i ochrony 

kluczowych szla-

ków żeglugowych.

Polska armia chce kupić kolejne zestawy Fly Eye.
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TEMAT 
NUMERU
/ ZAGROŻENIA

CZARNEGO 
ZŁOTA

Rok 2018 przejdzie do historii 
jako ten, w którym ze szczególną 
mocą ujawniła się prawdziwość 

tezy, że Bliski i Środkowy Wschód 
są jądrem geopolityki światowej.  

I to niezależnie od tego, jakie wydarzenia mają 
równocześnie miejsce w Europie, Azji Południowej 

lub na Dalekim Wschodzie.

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

Wejście do sau-
dyjskiego konsulatu 

w Stambule, w którym 
został zamordowany 
dziennikarz Dżamal 

Chaszodżdżi.
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szystko, co dzieje się na sze-
roko rozumianym Bliskim 
Wschodzie, prędzej czy póź-
niej będzie mieć polityczne 
lub ekonomiczne reperkusje 
w najbardziej odległych na-
wet częściach świata. Dzieje 
się tak nie tylko ze względu 

na „klątwę czarnego złota”, czyli uzależnienie 
współczesnej cywilizacji od ropy naftowej i ga-
zu ziemnego, które wciąż w większości pocho-
dzą właśnie z tego regionu. Ważną rolę odgry-
wają tu bowiem również odwieczne konflikty 
etniczne, polityczne oraz religijne, takie jak ten 
izraelsko-palestyński, czy rywalizacja sunnicko-
-szyicka i muzułmańsko-chrześcijańska oraz 
spory arabsko-perskie, a także arabsko-tureckie. 
Do tego dochodzą takie zjawiska, jak ekstre-
mizm i terroryzm islamski, przewlekła niesta-
bilność polityczna i ekonomiczna, masowe mi-
gracje czy proliferacja technologii uzbrojenia.

GEOPOLITYCZNE SAMOBÓJSTWO
Spośród wszystkich państw bliskowschodnich 

szczególne znaczenie ma Arabia Saudyjska – 
największy i najbogatszy kraj regionu, przez 
kilka ostatnich dekad będący niekwestionowa-
nym liderem świata arabskiego i regionalnym 
mocarstwem. I tak jak rozwój wydarzeń na Bli-
skim Wschodzie wpływa na geopolitykę global-
ną, tak sytuacja w Arabii ma bezpośrednie prze-
łożenie na to, co dzieje się w całym regionie. 

Świat zamarł z przerażenia i niedowierzania, 
gdy w połowie października 2018 roku po-
twierdziły się doniesienia o brutalnym mordzie 
dokonanym w saudyjskim konsulacie w Stam-
bule na dziennikarzu Dżamalu Chaszodżdżim. 
Ten żyjący na emigracji na Zachodzie saudyjski 
publicysta był zdeklarowanym przeciwnikiem 
patriarchalnego systemu społeczno-polityczne-
go panującego w Arabii Saudyjskiej i zagorza-
łym krytykiem jej władz, z obecnym królem 

Salmanem na czele. Według na wskroś feudal-
nej i teokratycznej filozofii działania monarchii 
Saudów, krytyka władcy z Rijadu, pretendują-
cego jednocześnie do roli największego autory-
tetu moralnego i religijnego sunnickiego islamu 
(król tradycyjnie nosi tytuł Strażnik Dwóch 
Świętych Meczetów, czyli Mekki i Medyny), 
jest zbrodnią największą z możliwych. Sposób, 
w jaki postanowiono wymierzyć „sprawiedli-
wość”, pokazał jednak światu prawdziwe obli-
cze królestwa i równocześnie naraził kraj na 
międzynarodowy ostracyzm. Co gorsza, po raz 
kolejny w ostatnich miesiącach poważnie nad-
szarpnął i tak słabą już reputację oraz między-
narodową pozycję Rijadu. Wielu ekspertów jest 
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Hasan Rouhani, 
prezydent Islam-
skiej Republiki Ira-
nu: „Jeszcze nigdy 
w swej historii Is-
lamska Republika 
Iranu nie miała bez-
pośredniego poli-
tycznego wpływu 
aż na cztery arab-
skie stolice w re-
gionie – Bejrut, Da-
maszek, Bagdad 
i Sanę”.
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przekonanych, że Saudyjczycy popełnili w ten sposób 
symboliczne geopolityczne samobójstwo. 

Mord dokonany na Chaszodżdżim jak w soczewce sku-
pia i uwypukla wiele negatywnych procesów społecznych, 
politycznych i cywilizacyjnych, toczących współczesną 
Arabię Saudyjską niczym powoli rozwijający się nowo-
twór, sprawiających, że państwo to coraz szybciej schodzi 
do roli drugorzędnego gracza w regionie. Dziesięciolecia 
funkcjonowania systemu ustrojowego opartego na kumo-
terstwie, korupcji oraz faworyzowaniu rozbudowanych 
układów klanowo-plemienno-rodowych, a do tego demo-
ralizacji spowodowanej niewyobrażalnym bogactwem za-
pewnianym przez petrodolary – zrodziły w końcu trujące 
owoce. Degeneracja struktur państwa saudyjskiego oraz 
degrengolada moralna elit politycznych, w całości wywo-

dzących się z rozległej (ponad 20 tys. członków!) rodziny 
królewskiej i osób bezpośrednio z nią powiązanych, długo 
ukrywane i przemilczane (także przez zachodnich sojusz-
ników Rijadu), musiały ostatecznie ujrzeć światło dzienne.

Noszący wszelkie cechy plemiennej wendetty mord 
Chaszodżdżiego stał się więc kamyczkiem, który zainicjo-
wał lawinę, pędzącą do tego w najmniej przewidywalnych 
kierunkach. Reperkusje już zaczynają być odczuwalne nie 
tylko w samej Arabii Saudyjskiej, lecz także w całym re-
gionie, a nawet w odległych częściach świata. A to dopiero 
początek. Nieudolną operację uciszenia Chaszodżdżiego 
przeprowadzono bowiem w najgorszym z możliwych mo-
mentów. Pogorszenie się sytuacji Arabii Saudyjskiej 
wzmocniło kryzys wizerunkowy monarchii, z jakim boryka 
się ona co najmniej od chwili, gdy w 2015 roku na tronie 

Elity polityczne Arabii Saudyjskiej, wywodzące się z ponaddwudziestotysięcznej rodziny królewskiej, doprowadziły do stopniowej 
degradacji pozycji kraju w regionie. Saudyjski książę Muhammad ibn Salman (w środku) przybywa na konferencję „Inicjatywa In-
westycyjna Przyszłości” (FII), z której wycofało się wielu inwestorów zagranicznych. Rijad, 24 października 2018 roku
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w Rijadzie zasiadł król Salman. Schorowany 
i sędziwy monarcha od początku rządów polega 
na kolejnych następcach tronu, z których żaden 
nie okazał się wystarczająco kompetentny – ani 
Muhammad ibn-Nadjif (odsunięty za rzekomą 
nielojalność), ani Muhammad ibn Salman. 

Ten ostatni, najprawdopodobniej osobi-
ście odpowiedzialny za operację usunięcia 
Chaszodżdżiego, już od dawna jest obwiniany 
o doprowadzenie Arabii Saudyjskiej do naj-
większego kryzysu w historii. Okazuje się, że 
rację mieli analitycy niemieckiego wywiadu, 
którzy już w 2015 roku, czyli dwa lata przed 
wyznaczeniem księcia na następcę tronu Sau-
dów, uznali jego sposób rządzenia za źródło 
większości problemów Arabii Saudyjskiej na 
arenie międzynarodowej.

ROLA ŻANDARMA
Wraz z osłabianiem pozycji Arabii Saudyj-

skiej w gruzy obraca się cała regionalna kon-
strukcja geopolityczna, od niemal czterech de-
kad tworzona z mozołem przez Rijad, ze znacz-
ną pomocą Stanów Zjednoczonych oraz innych 
zachodnich sojuszników. Zachód przez lata wi-
dział w tym kraju ostoję regionalnej stabilności, 
strategicznej przeciwwagi dla szyickiego Iranu 
i sunnickich ruchów ekstremistycznych, ale też 
wszelkich rewolt i zawieruch, naruszających re-
gionalne status quo. Przez całe lata Arabia fak-
tycznie słynęła z wyważonej i przewidywalnej, 
choć równocześnie zdecydowanej i skutecznej, 
polityki międzynarodowej. Od czasu I wojny 
w rejonie Zatoki Perskiej (1991 rok) Rijad 
miał więc odgrywać rolę regionalnego żan-
darma – w interesie Stanów Zjednoczonych 
i Zachodu. Ten strategiczny aksjomat odszedł 
niestety do historii w 2015 roku.

Polityka Saudów, skłócenie się Rijadu z Oma-
nem, a później jego restrykcje wobec Kataru, 
doprowadziły do rozpadu Rady Współpracy 
Państw Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation 
Council – GCC), jeszcze niedawno będącej sku-
tecznym narzędziem działania w subregionie 
Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska i jej protego-
wani ponieśli też w ostatnich latach geopoli-
tyczne porażki w wielu miejscach regionu. Tak 
jest np. w Iraku, gdzie sunnickie formacje poli-
tyczne i paramilitarne, którym patronowali Sau-
dowie, zostały zepchnięte w cień przez proirań-
ski rząd centralny, co uczyniło z tego kraju nie-

malże protektorat Teheranu. Tak jest też 
w Syrii, gdzie Rijad już ponad trzy lata temu 
zrezygnował z aktywnego wspierania zbrojnej 
antyrządowej rebelii sunnickiej, cedując to za-
danie na swych ówczesnych sojuszników 
z GCC. Zdecydowanie ułatwiło to reżimowi 
Baszszara al-Asada zdobycie przewagi w woj-
nie domowej, a wspierającym go Rosjanom – 

POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY  
XXI WIEKU GEOPOLITYKA ŚWIATOWA 
WYRAŹNIE WESZŁA W OSTRY WIRAŻ. 
NARASTA LICZBA MIĘDZYNARODOWYCH 
SPORÓW I KRYZYSÓW, ROŚNIE NAPIĘ-
CIE W WIELU REGIONACH. CZAS POKA-
ŻE, CZY SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARO-
DOWA WYJDZIE Z TEJ SYTUACJI BEZ 
WIĘKSZYCH WSTRZĄSÓW

TEMAT NUMERU / ZAGROŻENIA



19

nr 12 / GRUDZIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

odzyskanie wpływów w Lewancie. Również w Libanie 
saudyjskie wpływy topnieją z roku na rok, co jest efektem 
m.in. umacniania się pozycji szyickiego Hezbollahu i ro-
snącej aktywności irańskiej. Rijad próbował zatrzymać 
bieg wydarzeń, sięgając po niestandardowe metody. W li-
stopadzie 2017 roku nałożył dwutygodniowy areszt domo-
wy na przybyłego z wizytą do Królestwa libańskiego pre-
miera Sada al-Haririego jako karę za nadmierne ustępstwa 
polityczne jego kraju wobec szyitów. Saudowie szybko 
tracą także, na rzecz Turcji i Iranu, wpływ na sprawę pale-
styńską, będącą dotychczas jednym ze sztandarowych ob-
szarów działania Rijadu i krajów GCC. 

Gwoździem do trumny polityki saudyjskiej, a pośrednio 
również amerykańskiej, na Bliskim Wschodzie jest nie-
udana politycznie i militarnie interwencja w Jemenie. 
Kampania, mająca być w założeniu saudyjskich planistów 
krótką i błyskotliwą akcją ukazującą potęgę militarną Kró-
lestwa, stała się trwającym już czwarty rok strategicznym 
koszmarem, drenującym zasoby i siły Rijadu (dotychcza-
sowe koszty wojny szacuje się na ponad 200 mld dolarów, 
czyli około 200 mln dolarów dziennie). Ponadto sposób jej 
prowadzenia – daleki od standardów cywilizowanego 
świata – naraził Arabię Saudyjską na falę międzynarodo-

wej krytyki i potępienia, które niejako rykoszetem dotknę-
ły też USA. Wszystko to otwiera coraz szerzej pole działa-
nia dla tradycyjnych regionalnych rywali Rijadu: wracają-
cej do dawnych osmańskich korzeni Turcji oraz szyickiego 
Iranu.

AMBICJE NA MIARĘ MOCARSTWA
Turcja pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, 

kierowanej przez charyzmatycznego Recepa Tayyipa 
Erdoğana, od kilkunastu lat systematycznie zbacza z kursu 
wyznaczonego niemal sto lat temu przez Mustafę Kemala 
Atatürka. Celem tych działań jest odzyskanie miejsca 
w gronie regionalnych mocarstw i powrót do czasów 
świetności imperium osmańskiego, kiedy Turcy mieli real-
ny wpływ na sytuację międzynarodową, wykraczający da-
leko poza Bliski Wschód. Erdoğan, żeby zrealizować te 
plany, nie obawia się radykalnych zmian w polityce zagra-
nicznej – takich jak znaczące ochłodzenie relacji z Europą 
i USA, porzucenie dobrych do niedawna stosunków z Izra-
elem oraz zbliżenie z dotychczasowymi tradycyjnymi ry-
walami Turcji: Rosją i Iranem. Niezmienne w strategii 
Ankary pozostaje jedynie rywalizowanie z Arabami, 
zwłaszcza z Królestwem Saudów. Dlatego wybór Stambu-
łu jako miejsca egzekucji Chaszodżdżiego był dla władz 
w Ankarze najlepszym prezentem. 

Wybujałe geopolityczne ambicje Ankary pchnęły ją do 
bezpośredniego zaangażowania militarnego w sąsiedniej 
Syrii. Nie było to możliwe, dopóki istniała „stara” armia 
i jej kadra oficerska stojąca na straży świeckości republiki. 
Nieudany pucz z lipca 2016 roku dał ekipie Erdoğana 
szansę na dokonanie głębokich czystek w siłach zbrojnych, 
zwłaszcza w korpusie oficerskim, co ostatecznie usunęło 
ostatnią formalną przeszkodę do realizacji strategii mają-
cej na celu budowę „nowej Turcji”. 

Interwencję w Syrii podjęto oficjalnie w celu poparcia 
tamtejszej „demokratycznej” opozycji, w istocie jednak 
przeciwko syryjskim Kurdom, coraz mocniej artykułują-
cym swe dążenia autonomiczne. Zarówno w wymiarze 
politycznym, jak i militarnym przebieg tej operacji daleki 
jest od oczekiwań. Co gorsza, polityka międzynarodowa 
Ankary realizowana w ostatnich trzech latach sprawiła, że 
kraj ten znalazł się w ostrym konflikcie z Zachodem. Nie 
jest to sytuacja komfortowa, chociażby ze względu na 
członkostwo Turcji w NATO. Ponadto na jej terytorium 
wciąż przebywa około 3 mln uchodźców z Syrii, z których 
większość chce jak najszybciej dostać się do Europy.

Dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi był zdeklarowanym 
przeciwnikiem patriarchalnego systemu społeczno-poli-
tycznego panującego w Arabii Saudyjskiej.

A
P

 
/

 
L

E
F

T
E

R
I

S
 

P
I

T
A

R
A

K
I

S
 

/
 

E
A

S
T

 
N

E
W

S



20

nr 12 / GRUDZIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

Na słabości Rijadu korzysta też Islamska Re-
publika Iranu (IRI), która jest głównym benefi-
cjentem burzliwych przemian geopolitycznych 
ostatnich kilku lat na Bliskim Wschodzie. Tehe-
ran odnotowuje największe w historii sukcesy 
w polityce regionalnej. Zdołał ostatecznie roz-
ciągnąć kontrolę ideologiczną i polityczną na 
wszystkie państwa regionu tworzące szyicki 
półksiężyc, czyli obszar rozciągający się od Li-
banu i Syrii, przez Irak, po Iran, a nawet dalej na 
Wschód, aż po szyickie rejony Afganistanu i Pa-
kistanu. Doliczyć do tego należy też silne wpły-
wy w Jemenie (Ruch Hutih), w Strefie Gazy 
(palestyński Ruch Hamas) oraz popularność na 
szyickich ulicach miast Bahrajnu i wschodniej 
Arabii Saudyjskiej. A wszystko to w czasie, gdy 
Iran zyskał wśród zachodniej opinii publicznej 
nimb bohaterskiego obrońcy Iraku przed Pań-
stwem Islamskim w latach 2014–2015. 

TESTAMENT CHOMEINIEGO
Ocieplenie wizerunku Iranu miało duży 

wpływ na powodzenie negocjowanego porozu-
mienia w sprawie programu nuklearnego (Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA), za-
wartego w 2015 roku, które miało doprowadzić 
do zniesienia sankcji i otwarcia irańskiej gospo-
darki na świat. Nic zatem dziwnego, że irański 
prezydent Hasan Rouhani niedawno oświad-
czył: „Jeszcze nigdy w swej historii Islamska 
Republika Iranu nie miała bezpośredniego poli-
tycznego wpływu aż na cztery arabskie stolice 
w regionie – Bejrut, Damaszek, Bagdad i Sanę”. 
Cel ten, postawiony w 1979 roku przez ojca za-
łożyciela IRI, ajatollaha Ruhollaha Chomeinie-
go, został osiągnięty dopiero teraz.

Teraz jest to szczególnie niekorzystne dla 
osłabionego Rijadu, ale przede wszystkim dla 
Waszyngtonu. Prezydent Donald Trump zarzu-
cił całkowicie nieskuteczną politykę bliskow-
schodnią swego poprzednika Baracka Obamy, 
realizowaną pod hasłami resetu wobec Iranu 
i świata islamu, wspierania „demokratycznych” 
rewolt w regionie oraz zakładającą faworyzowa-
nie Palestyńczyków kosztem strategicznych in-
teresów bezpieczeństwa Izraela. Obecna admi-
nistracja USA wróciła do wcześniejszych aksjo-
matów polityki amerykańskiej wobec tego 
regionu, wśród których na pierwszym miejscu 
znajduje się wspieranie tamtejszych sojuszni-
ków, zwłaszcza Izraela i Arabii Saudyjskiej, bez 

względu na okoliczności. Ostatnie wydarzenia 
sugerują jednak, że Rijad nadużył zaufania 
Amerykanów i ich cierpliwość się wyczerpuje.

Administracja prezydenta Trumpa została 
zmuszona do zakrojonych na szeroką skalę dzia-
łań wobec regionu, które anonimowy dyploma-
ta USA określił dosadnie jako „sprzątanie bała-
ganu po Saudach”. Jeszcze w ubiegłym roku 
podjęto kroki zmierzające do odwrócenia nieko-
rzystnych tendencji politycznych w Iraku, w du-
żej mierze będących następstwem pochopnej 
decyzji Baracka Obamy o wycofaniu całości sił 
amerykańskich z tego kraju. Amerykanom osta-
tecznie udało się, przy wsparciu regionalnych 
sojuszników, zapobiec miażdżącemu zwycię-
stwu sił proirańskich w irackich wyborach par-
lamentarnych w maju 2018 roku. 

Równolegle w sąsiedniej Syrii zwiększono 
amerykańską obecność militarną w ramach bez-
pośredniego wsparcia dla Syryjskich Sił Demo-
kratycznych, formacji zrzeszającej tamtejszych 
Kurdów i Arabów. Żołnierze operujący na 
wschód od Eufratu nie tylko likwidują pozostałe 
tam jeszcze niewielkie enklawy tzw. Państwa Is-
lamskiego, lecz także samą swą obecnością sku-
tecznie stawiają tamę planom zajęcia tej części 
kraju przez Turków, Rosjan i Irańczyków. Aby 
utrudnić ostateczną realizację planów Teheranu, 

PAŃSTWA TAKIE JAK 
ROSJA, CHINY CZY 
IRAN CHĘTNIE WIDZIA-
ŁYBY OSŁABIENIE SPO-
ŁECZNOŚCI EURO-
ATLANTYCKIEJ. OD KIL-
KU LAT MOŻNA WIĘC ZA-
OBSERWOWAĆ  PRÓBY 
WBIJANIA KLINA MIĘDZY 
EUROPĘ I AMERYKĘ
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Amerykanie dążą równocześnie do przecięcia biegnących 
przez południowo-wschodnią Syrię lądowych szlaków ko-
munikacyjnych łączących Iran z Libanem. 

Kolejnym ważnym krokiem obecnej administracji USA 
stały się wypowiedzenie w maju 2018 roku umowy 
JCPOA, a także zapowiedź ponownego nałożenia sankcji 
politycznych, ekonomicznych i finansowych na Iran oraz 
wszystkie państwa i podmioty biznesowe z nim współpra-
cujące, również zachodnie. To dość radykalne działanie, 
zważywszy, że inni sygnatariusze umowy (tj. pozostali sta-
li członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Niemcy) 
nie zamierzają iść w ślady Waszyngtonu. Powodem decy-
zji USA były obawy, że nieuwzględnienie w JCPOA me-
chanizmów weryfikacji i kontroli nad rozbudowanym irań-
skim programem rakietowym sprawia, że całe porozumie-
nie staje się co najmniej niepełne, jeśli nie wręcz 
nieskuteczne. Istnieją bowiem uzasadnione podejrzenia, że 
od trzech dekad Teheran konstruuje i udoskonala rakiety 
balistyczne głównie z myślą o ich wykorzystaniu jako no-
sicieli głowic atomowych. 

Sytuacja strategiczna wokół Syrii i w Lewancie pozosta-
je patowa, Waszyngton nie ma na razie wobec tego regio-
nu spójnej i długofalowej strategii, i reaguje ad hoc na po-
sunięcia głównych rywali. Ci zaś zdają się grać według 
precyzyjnie rozpisanego scenariusza, którego jednym z ce-
lów jest dążenie do wciągnięcia Stanów Zjednoczonych 
w strategiczną pułapkę, tym razem w Syrii. Zwłaszcza 
Moskwa chętnie widziałaby Amerykę po raz kolejny uwi-
kłaną w przewlekły, asymetryczny konflikt, odciągający 
uwagę od innych kierunków działań, takich jak np. Azja 
Centralna, Zakaukazie, Europa Środkowo-Wschodnia czy 
Arktyka.

ODWRÓCENIE UWAGI
Ten ostatni region staje się stale rosnącym źródłem 

niepokoju i obaw Kremla. Postępujące zmiany klima-
tyczne sprawiają bowiem, że arktyczna pokrywa lodowa 
topnieje w szybkim tempie, co zwiększa dostępność tam-
tejszych akwenów dla żeglugi – także okrętów wojen-
nych potencjalnych wrogów. Proces ten powoduje, że Ro-
sja po raz pierwszy od stuleci nie może się czuć na ark-
tycznej Północy naprawdę bezpiecznie. 

Dzisiaj Moskwa z ogromnym niepokojem obserwuje 
wzrost aktywności Zachodu, w tym NATO, w rejonach 
subarktycznych. Można się więc spodziewać, że w naj-
bliższym czasie Rosjanie zrobią wszystko, aby skierować 
strategiczną uwagę USA i jego sojuszników na inne ob-
szary Eurazji. Niewiadomą pozostaje, czy będzie to eska-
lacja wojny na Ukrainie, reaktywacja konfliktów w Nad-
dniestrzu lub Gruzji, czy też „testowanie” sojuszu pół-
nocnoatlantyckiego w krajach bałtyckich lub przesmyku 

suwalskim. Dogodnym miejscem mogącym skutecznie 
zaabsorbować uwagę Amerykanów i ich sojuszników jest 
też Afganistan. Sukcesy systematycznie odnoszone 
w ostatnich latach przez talibów wraz z rosnącą aktyw-
nością lokalnej prowincji Państwa Islamskiego oraz słab-
nącą pozycją prozachodniego rządu w Kabulu sprawiają, 
że Waszyngton ma problem w tym regionie. Zakończe-
nie operacji ISAF w 2014 roku i związane z tym radykal-
ne ograniczenie obecności sił międzynarodowych pod 
Hindukuszem okazało się zbyt pochopne. Ponadto rosną-
cy w siłę afgański Taliban wciąż jest ściśle powiązany 
z Al-Kaidą i tak jak przed 2001 rokiem, dopuszcza ją do 
kontrolowanego przez siebie terytorium Afganistanu. 
W efekcie zarówno skomplikowana sytuacja geopoli-
tyczna w regionie bliskowschodnim, jak i załamanie 
sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie sprawiają, 
że zmniejsza się skuteczność walki z ekstremizmem 
islamskim i jego głównymi organizacyjnymi struktura-
mi: IS oraz Al-Kaidą. Państwo Islamskie, choć rozbito 
jego kalifat w Syrii i Iraku, wciąż ma komórki rozsiane 
niemal po całym świecie. Aktywność wielu tych ogniw 
IS systematycznie rośnie, co odsuwa w czasie perspekty-
wę ostatecznego pokonania tej organizacji. Podobnie 
Al-Kaida po latach pozostawania w cieniu kalifatu za-
czyna wracać do dawnej formy i skali aktywności, 
zwłaszcza w regionie afgańsko-pakistańskim, w Jeme-
nie, Afryce Północnej i Wschodniej.

Skoncentrowanie uwagi Waszyngtonu na Bliskim 
Wschodzie to również geopolityczne marzenie Pekinu. 
Chiny, jako jedyne wśród współczesnych globalnych po-
tęg zainteresowanych sytuacją na Bliskim Wschodzie, 
nie mają tam swoich sił zbrojnych. Co nie oznacza, że 
nie śledzą zachodzących w tej części świata wydarzeń, 
zwłaszcza że rozwijająca się gospodarka Państwa Środka 
potrzebuje coraz większych dostaw ropy naftowej, za-
pewnianych przede wszystkim przez Arabię Saudyjską. 

Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę, że zmusze-
nie Stanów Zjednoczonych – ich głównego strategiczne-
go rywala w wymiarze ponadregionalnym i największe-
go potencjalnego wroga militarnego na zachodnim Pacy-
fiku – do zintensyfikowania zaangażowania na Bliskim 
Wschodzie oznacza niemal automatycznie zmniejszenie 
ich możliwości działania w regionie Azji Wschodniej. 
I to mimo oficjalnie zadeklarowanej przez Waszyngton 
kilka lat temu nowej strategii, znanej jako „zwrot ku 
Azji”. W ostatnich miesiącach Pekin podjął zatem kroki 
mające ułatwić Amerykanom skupienie się na porządko-
waniu Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim chodzi tu 
o skłonienie reżimu północnokoreańskiego do podjęcia 
dialogu politycznego z USA. Proces powolnego ocieple-
nia stosunków między Waszyngtonem a Phenianem do-
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skonale wpisuje się w obecną chińską strategię. 
Podobnie jak równie zaskakujące dla wielu ob-
serwatorów nagłe odprężenie w relacjach Chin 
z Japonią oraz złagodzenie chińskiej retoryki 
wobec spornych obszarów na Morzu Wschod-
niochińskim.

CHCESZ POKOJU, 
SZYKUJ SIĘ DO WOJNY

Przede wszystkim sytuacja geopolityczna 
w Europie oraz relacje państw euroatlantyc-
kich powinny jednak szczególnie niepokoić 
prezydenta USA i urzędników jego administra-
cji. W większości aktualnych problemów i ob-
szarów współczesnych stosunków międzynaro-
dowych Stany Zjednoczone prezentują bowiem 
odmienne stanowisko niż ich najbliżsi sojusz-
nicy z Europy Zachodniej. W wielu przypad-
kach, takich jak sprawa palestyńska i relacje 
z Izraelem, kwestia syryjska czy problem przy-
szłości układu z Iranem i sankcji nałożonych 
przez USA na ten kraj – rozbieżności intere-
sów, stanowisk i polityk między Ameryką 

a Europą zdają się powoli wykluczać jakąkol-
wiek efektywną współpracę. A lista spraw, 
w których można spisać takie amerykańsko-
-europejskie „protokoły rozbieżności”, stale się 
wydłuża. 

W tym kontekście trzeba pamiętać o wspo-
mnianym wcześniej ochłodzeniu stosunków 
amerykańsko-tureckich. Sytuacja taka już sa-
ma w sobie jest niepokojąca, bo naraża na 
szwank sprawne funkcjonowanie wspólnoty 
transatlantyckiej. Problem staje się jeszcze po-
ważniejszy, gdy uwzględni się celowe podsy-
canie już istniejących sporów w łonie tej 
wspólnoty – oraz kreowanie nowych – przez 
tych graczy międzynarodowych, którzy uważa-
ją szeroko rozumiany Zachód za rywala lub 
wręcz śmiertelnego wroga. Państwa takie jak 
Rosja, Chiny czy Iran chętnie widziałyby osła-
bienie społeczności euroatlantyckiej, zwłasz-
cza sojuszu północnoatlantyckiego. Od kilku 
lat można więc zaobserwować próby wbijania 
klina w harmonijne w miarę do niedawna rela-
cje Europy i Ameryki. 

Turcja pod rządami 
Partii Sprawiedli-
wości i Rozwoju, 
kierowanej przez 
Recepa Tayyipa 
Erdoğana, od kilku-
nastu lat systema-
tycznie zbacza 
z kursu wyznaczo-
nego niemal sto lat 
temu przez Mustafę 
Kemala Atatürka.

Banner z portretami saudyjskiego króla Salmana i jego syna, księcia Muhammada ibn Salmana, na tle nowoczesnych wieżowców Rijadu. 
Schorowany i sędziwy monarcha od początku rządów polega na kolejnych następcach tronu, z których żaden nie okazał się wystarczają-
co kompetentny.
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Wszystko to rodzi obawy o efektywność wspólnoty 
transatlantyckiej, a przede wszystkim NATO, głównie na 
poziomie politycznym, w przypadku zaistnienia czasu 
próby, czyli autentycznego konfliktu zbrojnego (klasycz-
nego lub hybrydowego) z udziałem któregoś z członków 
sojuszu i związanej z tym konieczności uruchomienia 
wszystkich procedur przewidzianych traktatem waszyng-
tońskim, z art. 4 i 5 na czele. Czy podzielona wewnętrznie 
wspólnota transatlantycka byłaby w stanie sprostać wy-
zwaniu, wymagającemu szybkości w podejmowaniu de-
cyzji oraz zdecydowania, ale też (a może zwłaszcza) jed-
nomyślności? Czy np. Turcja, skłócona już nie tylko tra-
dycyjnie z Grecją, lecz także z USA, nie spowalniałaby 
nieodzownych decyzji politycznych i wojskowych NATO 
w razie kryzysu w Europie Wschodniej z udziałem Rosji 
– swego nowego sojusznika na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie? Czy państwa starej Unii Europejskiej, powią-
zane z Rosją rozlicznymi i lukratywnymi interesami eko-
nomicznymi, byłyby skłonne poświęcić te biznesy, aby 
„umierać za Warszawę” (bądź Rygę, Tallin lub Wilno)? 

Pytania te pozostają bez odpowiedzi i należy mieć na-
dzieję, że nigdy nie przyjdzie stawiać ich w rzeczywisto-
ści. Jakie zatem wnioski płyną dla Polski i perspektyw jej 

bezpieczeństwa z obecnej sytuacji geopolitycznej w Eura-
zji? Po pierwsze, należy umacniać sojusz północnoatlan-
tycki. Po drugie, musimy kierować się w polityce bezpie-
czeństwa i obrony starą i sprawdzoną maksymą rzymską 
„si vis pacem, para bellum” – chcesz pokoju, szykuj się 
do wojny. Równie ważne staje się umacnianie współpracy 
wielostronnej w Europie Środkowo-Wschodniej i Połu-
dniowej (m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej i projek-
tu Międzymorza). Nie należy traktować tych działań jako 
alternatywy dla NATO, ale raczej jako jego wzmocnienie 
– inicjatywy te budują klimat solidarności regionalnej, 
niezbędnej na wypadek zaostrzenia sytuacji międzynaro-
dowej w naszej części świata. Fundamentalne znaczenie 
ma zacieśnianie więzi strategicznych i militarnych z USA, 
wyrażające się rotacyjną obecnością pododdziałów 
US Army na terytorium Polski i wspólnymi ćwiczeniami, 
budową w naszym kraju elementu amerykańskiego syste-
mu obrony przeciwrakietowej, a docelowo także stałą dys-
lokacją sił amerykańskich. Niezależnie jednak konieczne 
jest również rozwijanie i wzmacnianie naszych własnych 
zdolności w zakresie obrony.

Pod koniec drugiej dekady XXI wieku geopolityka 
światowa wyraźnie weszła w ostry zakręt. Narasta liczba 
międzynarodowych sporów i kryzysów, rośnie napięcie 
w wielu regionach i obszarach relacji między państwami. 
Czas pokaże, czy społeczność międzynarodowa wyjdzie 
z tej sytuacji bez większych wstrząsów, czy też nastąpi 
przesilenie w postaci kolejnego konfliktu na dużą skalę 
w którejś części globu. Niezależnie od rozwoju wydarzeń, 
musimy być jednak gotowi na każdy scenariusz.

ZACHÓD PRZEZ LATA WIDZIAŁ  
W ARABII SAUDYJSKIEJ OSTOJĘ RE-
GIONALNEJ STABILNOŚCI, STRATE-
GICZNEJ PRZECIWWAGI DLA SZYIC-
KIEGO IRANU I SUNNICKICH RU-
CHÓW EKSTREMISTYCZNYCH, ALE 
TEŻ WSZELKICH REWOLT I ZAWIE-
RUCH, NARUSZAJĄCYCH REGIO-
NALNE STATUS QUO
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W ostatnich miesiącach uwaga świata kon-
centruje się na Bliskim Wschodzie. Dla-
czego sytuacja polityczna w tym regio-
nie angażuje do działania największe 

mocarstwa?
Aby zrozumieć współczesne procesy polityczne, warto 

znać historię Bliskiego Wschodu. Otóż przez większość 
XIX wieku i cały wiek XX był to region penetrowany przez 
zachodnie mocarstwa. Najpierw Francja i Wielka Brytania 
wykorzystały rozkład imperium otomańskiego i Persji, że-
by umocnić tam swoje wpływy. W drugiej połowie 
XX wieku ich miejsce zajęły Stany Zjednoczone i po czę-
ści Związek Sowiecki. Po rozpadzie ZSRS nastąpił okres 
hegemonii Amerykanów, którzy za czasów prezydenta Ba-
racka Obamy zaczęli wycofywać się z tej części świata. Ta 
geopolityczna luka spowodowała rywalizację lokalnych 
mocarstw – Arabii Saudyjskiej, Iranu i Turcji o wpływy 
w regionie. Co więcej, w 2015 roku pojawił się niespodzie-
wanie nowy stary gracz – Rosja. I Moskwa, chociaż ma ra-
czej słabe karty, bardzo dobrze prowadzi tę rozgrywkę. 

Ciekawe są relacje między Turcją i Iranem, które od 
wieków zabiegały o dominację na Bliskim Wschodzie. 
Oba państwa są zaangażowane w konflikt syryjski, sto-
ją po różnych stronach, ale unikają bezpośredniej kon-
frontacji.

W konflikcie syryjskim dostrzec można cechę złożonej 
współzależności. To tłumaczy, dlaczego konflikty między 

państwami nie przeszkadzają im w kooperacji. Zatem te sa-
me kraje w niektórych dziedzinach rywalizują ze sobą, 
spierają się, a w innych współpracują, tak jak właśnie Tur-
cja i Iran. Choć sympatie i interesy tych państw w Syrii są 
rozbieżne, to równocześnie prowadzą one ożywioną wy-
mianę handlową. Turcja była na przykład beneficjentem 
otwarcia gospodarczego Iranu. Uzależnienie od współpra-
cy energetycznej z Teheranem spowodowało, że jej dyplo-
macja z powodzeniem zabiegała o to, by Amerykanie zgo-
dzili się uczynić dla niej wyjątek, wprowadzając nowe 
sankcje przeciwko Iranowi. 

Dlaczego w tej bliskowschodniej rozgrywce nie uczest-
niczy najludniejsze państwo arabskie – Egipt?

Po 2013 roku Egipt stał się państwem prowadzącym 
politykę w dużym stopniu zależną od Arabii Saudyj-
skiej. Ten proces rozpoczął się pod koniec lat siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia, po zawarciu pokoju 
z Izraelem. Władze w Kairze mogły liczyć na wsparcie 
ekonomiczne Saudyjczyków, ale też na pomoc wojsko-
wą USA. Sytuacja się zmieniła, gdy w wyniku Arabskiej 
Wiosny obalono prezydenta Husniego Mubaraka i do 
władzy doszło Bractwo Muzułmańskie. Wtedy, w 2012 
roku, Egipt zaczął się zbliżać do innych krajów sympa-
tyzujących z tym nurtem politycznego islamu: Turcji 
i Kataru. Jednak dla wielu monarchii arabskich, w tym 
Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Bractwo Muzułmańskie jest głównym wrogiem 

ŚWIATA
o skomplikowanych relacjach politycznych, gospodarczych, 

wojskowych i kulturowych kształtujących stosunki 
międzynarodowe rozmawia Tadeusz Wróbel.

Z  Ł u k a s z e m  F y d e r k i e m
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politycznym. Ponadto, monarchie znad Zatoki 
Perskiej postrzegają egipską armię jako kluczo-
wą siłę na wypadek wojny z Iranem, bo nie są 
stuprocentowo pewne ani wartości własnych sił 
lądowych, ani wsparcia innych sojuszników, ta-
kich jak Amerykanie czy Pakistańczycy. Co 
więcej, Rijad zaniepokoił się również możli-
wością zbliżenia egipsko-irańskiego. To 
wszystko sprawiło, że Arabia Saudyjska popar-
ła wojskowy pucz, który doprowadził do obale-
nia prezydenta Muhammada Mursiego w 2013 
roku, a do dziś wspiera rząd Abda al-Fattaha 
as-Sisiego hojnymi donacjami.

Skąd biorą się napięte stosunki między 
Rijadem a Ankarą?

Arabia Saudyjska jest młodym państwem, ale 
rządząca nią rodzina królewska ma bardzo stare 
tradycje. Część napięć ma podłoże historyczne: 
w przeszłości członkowie rodu Saudów wywoły-
wali powstania przeciwko imperium osmańskie-
mu. Niektóre zaś wynikają z rywalizacji o przy-
wództwo w świecie islamu sunnickiego – Turcja 
wspiera wspomniane Bractwo Muzułmańskie, 
a Arabia Saudyjska propaguje doktrynę salafi-
zmu. Napięcia te odżyły przy okazji morderstwa 
dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Słowa 
prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana 
o konieczności sądzenia winnych przez sąd 
w Stambule przypomniały Saudyjczykom daw-
ną zależność od imperialnej Turcji.

Nie wszystko można jednak tłumaczyć uwa-
runkowaniami historycznymi. 

Należy pamiętać, że jeden ze sporów trawią-
cych Bliski Wschód toczy się w imię idei, które 
są podstawą sprawowania władzy w tej części 
świata. Z jednej strony są państwa takie jak Tur-
cja, w której rządzi partia mająca korzenie 
w Bractwie Muzułmańskim, próbująca w jakiś 
sposób dostosować islam do współczesności. 
Z drugiej zaś mamy konserwatywne monarchie, 
takie jak saudyjska. Promowana przez nie inter-
pretacja islamu czasami jest podłożem do rozwo-
ju ruchów ekstremistycznych. Jednocześnie są to 
monarchie absolutne i ich modelu władzy nie 
można przeszczepić do innych krajów regionu. 
Dlatego Saudyjczycy gotowi są wspierać inne 
rządy sprzeciwiające się doktrynie Bractwa Mu-
zułmańskiego, w tym świeckie władze wojskowe 
w Egipcie.

Jak na tym tle wygląda pozycja geopolityczna 
Izraela? Jest to najnowocześniejszy kraj na 
Bliskim Wschodzie, z bardzo sprawną armią, 
ale jego słabością są demografia i – po ochło-
dzeniu stosunków z Turcją – brak regional-
nych sojuszników.

Myślę, że dobrze. O pozycji państw takich jak 
Izrael decyduje nie tylko to, co same mogą zro-
bić, ale też to, jak mogą oddziaływać na swych 
dużych partnerów spoza regionu. W tym wypad-
ku chodzi o wpływ na politykę Stanów Zjedno-
czonych. Administracja Donalda Trumpa działa 
na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu zgodnie 
z interesem narodowym Izraela nakreślonym 
przez rządzącą partię Likud premiera Beniamina 
Netanjahu. Izraelczycy mają bowiem sprawny 
lobbing w Waszyngtonie i potrafią też efektyw-
nie wykorzystać media, by przekonać Ameryka-
nów do swego stanowiska w kluczowych dla 
nich kwestiach, jak chociażby konflikt z Pale-
styńczykami. Do tego dochodzą słabość 

Jeden ze sporów trawiących 
Bliski Wschód toczy się 
w imię idei, które są podstawą 
sprawowania władzy w tej 
części świata
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i podziały wśród Palestyńczyków. Najważniejszym wyzwa-
niem dla Izraela jest jednak umacnianie się pozycji Iranu 
w zrujnowanej Syrii oraz w Libanie, a więc na północnych 
rubieżach państwa żydowskiego. 

W przeszłości Europa rozdawała karty na Bliskim 
Wschodzie. Dlaczego teraz można odnieść wrażenie, że 
nie ma ona pomysłu na politykę wobec tego regionu?

Europa faktycznie nie jest aktywnym graczem w tym re-
gionie. Raczej odbiorcą jego niestabilności i jej konse-
kwencji – zjawisk takich, jak terroryzm czy masowa emi-
gracja. W tej bierności kryje się jednak pewien paradoks – 
gdyby Europa zaczęła bardziej aktywnie kształtować 
politykę w tym regionie, stosując różne środki polityczne, 
ekonomiczne lub militarne, stałaby się ponownie imperium 
stabilizującym swoje peryferie. Prowadzenie takiej szero-
kiej polityki wymaga jednak odpowiednich środków 
i pewnej wizji. Tymczasem na Starym Kontynencie tego 
brakuje. Europejczycy działają reaktywnie, a ich obecność 
militarna na Bliskim Wschodzie jest ograniczona. Trzeba 
jednak zauważyć, że pomimo braku efektownych interwen-
cji Europa wpływa na ten region długofalowo, przez gospo-
darkę i kulturę. Unia Europejska jest najbogatszą globalną 
gospodarką, wokół której orbitują niektóre kraje arabskie. 

A czy zdestabilizowany Bliski Wschód zagraża bezpie-
czeństwu Europy?

Na kierunku południowym mamy do czynienia z proble-
mami demograficznymi i kulturowymi, których konse-
kwencje mają wpływ na spójność społeczeństw i tożsa-
mość Europejczyków. Do tego dochodzi terroryzm, będący 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wynika z tego, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie 
ma aż tak wielkiego wpływu na światowe bezpieczeń-
stwo, przynajmniej jeśli chodzi o sferę militarną. Które 
regiony są zatem najważniejsze z punktu widzenia glo-
balnej polityki?

Widzę cztery takie obszary, które stanowią rdzeń global-
nej gospodarki. To Europa, Azja Wschodnia oraz oba wy-
brzeża Ameryki Północnej. Wybuch konfliktu zbrojnego 
w tych miejscach miałby reperkusje globalne.

Czy pozycja Unii Europejskiej, która realnie nie ma 
wspólnej polityki zagranicznej, a interesy poszczegól-
nych jej członków bywają rozbieżne, może dalej się osła-
biać, tak że wspólnota będzie ulegać marginalizacji na 
arenie międzynarodowej? 

Według mnie Europa Zachodnia wcale nie traci siły mi-
litarnej i gospodarczej w sensie bezwzględnym. Choć słab-
nie w odniesieniu do nowych potęg Azji. Co więcej, 

w kwestiach ekonomicznych można odnotować progres. 
Europa ma też ogromny wpływ kulturowy na część świata 
arabskiego. Chociażby Francja ciągle jest punktem odnie-
sienia dla elit algierskich, marokańskich i tunezyjskich. 
Z drugiej strony, ogólnie pozycja Europy Zachodniej 
w świecie maleje, bo rośnie w siłę Azja, zwłaszcza Chiny. 
W związku z tym pojawił się alternatywy wzorzec cywili-
zacyjny. Część arabskich intelektualistów neguje na przy-
kład określenie „Bliski Wschód”, jako narzucone przez Eu-
ropejczyków i mające konotacje kolonialne. 

Elementem rywalizacji na Bliskim Wschodzie jest 
kontrola nad jego bogactwami naturalnymi. Czy roz-
grywki na takim polu mogą dotyczyć też innych części 
świata?

Oczywiście. Już teraz Chiny są bardzo aktywne w zasob-
nej w bogactwa naturalne Afryce. Nadal w tym regionie 
mocno swoją obecność zaznaczają też Francja i USA. W Ro-
gu Afryki z kolei można zaobserwować rywalizację między 
Arabią Saudyjską i jej sojusznikami a Turcją i Katarem. 
Uważam, że rywalizacja o dostęp do złóż ropy, gazu czy me-
tali jednak nie doprowadzi w najbliższym czasie do wojny. 
Może natomiast dojść do militaryzacji sporów o wodę. 

Wody w rejonie Arktyki co prawda nie brakuje, ale ten 
region może stać się zapalnym obszarem świata.

W Arktyce też widać wiele różnych zależności o charak-
terze polityczno-militarnym i gospodarczym. Jeśli wskutek 
ocieplenia klimatu północny szlak morski między Azją 
a Europą będzie dostępny dla żeglugi handlowej, znacząco 
skróci się czas transportu towarów, na czym najbardziej 
skorzystają Chiny. Również Moskwa traktuje otwarcie wód 
arktycznych jako wyzwanie dla bezpieczeństwa. Dlatego 
rozbudowuje zdolności militarne w tym regionie. Zapo-
czątkowało to proces arktycznego wyścigu zbrojeń, w któ-
rym na działania Rosji starają się odpowiedzieć pozostałe 
zainteresowane państwa – przede wszystkim USA, Chiny 
i Kanada. Oprócz nowych możliwości transportu i projekcji 
siły Arktyka daje też nadzieje na eksploatację surowców. 
Kwestia otwarcia arktycznego szlaku transportowego jest 
też ważna dla państw leżących na dzisiejszych drogach 
handlowych – Singapuru, Malezji, Indii, Pakistanu i Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. Te kraje starają się, by 
w ich portach odbywało się jak najwięcej przeładunków. 
Przeniesienie części transportu morskiego na kierunek pół-
nocny przyniesie im znaczące straty ekonomiczne.

Innym zagrożeniem dla państw leżących na głównej 
trasie morskiego transportu między Azją a Europą mo-
że być też lądowy szlak przygotowywany przez Chiny 
w ramach inicjatywy jednego pasa i jednej drogi.
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Ten projekt, zwany nowym jedwabnym szla-
kiem, dotyczy też inwestycji morskich. W Euro-
pie jego drogi morska i lądowa są postrzegane ja-
ko równorzędne. Dla Chińczyków jednak, ze 
względu na strategiczne interesy handlowe, trans-
port morski jest znacznie ważniejszy, wziąwszy 
pod uwagę koszty i rodzaj eksportowanych pro-
duktów. Transport kolejowy między Chinami 
a Europą jest bardzo drogi i musi być dotowany 
przez rządy regionalne miast, takich jak Cheng-
du, Wuhan czy Chongqing. Dofinansowanie 
z pieniędzy publicznych każdego kontenera po-
może Pekinowi osiągnąć dwa istotne cele: we-
wnętrzny, którym jest rozwój prowincji środko-
wych i zachodnich kraju, oraz zagraniczny – 
umacnianie wpływów w posowieckiej Azji 
Środkowej i zdobywanie nowych rynków dla 
swoich inwestycji infrastrukturalnych. 

Dlaczego dwa autorytarne reżimy: Związek So-
wiecki i Chińska Republika Ludowa, ewolu-
owały w tak odmienny sposób? Chiny stały się 
światową potęgą gospodarczą, podczas gdy Ro-
sja ma marginalne znaczenie w tej dziedzinie.

Problemem wszystkich stabilnych reżimów 
autorytarnych jest niewielka zdolność do adapto-
wania się do zmiennego otoczenia. Dzieje się tak 
dlatego, że zazwyczaj brakuje mechanizmu wy-
miany elit rządzących, który jest czymś natural-
nym w demokracjach. Z tego powodu jednego 
ze źródeł chińskiego sukcesu upatrywałbym 
w systemie politycznym, który temu zapobiegł. 
Chiny są jednym z nielicznych państw autorytar-
nych, które wykształciły skuteczny mechanizm 
wymiany elit przez instytucje Komunistycznej 
Partii Chin. Nie ma jednak pewności, czy nie 
ulegnie on erozji, bo Xi Jinping, obecny przy-
wódca partii komunistycznej, skupia coraz więk-
szą władzę w swoich rękach. Jeżeli jednak ten 
system utrzyma się w obecnym kształcie, Chiny 
będą nadal koncentrowały się na rozwoju gospo-
darczym przy minimalizacji komponentu mili-
tarnego. Tezę o prymacie gospodarki nad sferą 
militarną opieram na obserwacji awansów chiń-
skiej elity władzy. W odróżnieniu od rosyjskich, 
są one świadome, że w dzisiejszych czasach 
o potędze państwa nie decyduje powiększenie je-
go terytorium o kilka kilometrów. W Państwie 
Środka obowiązuje hierarchiczność w awansach 
i trzeba przejść przez niższe szczeble władzy, że-
by dotrzeć na szczyt. To sprawia, że rządzący, 

choć są działaczami partii komunistycznej, do-
skonale znają mechanizmy gospodarki kapitali-
stycznej. Zdolność administrowania regionami, 
tak by odnosiły sukces ekonomiczny, jest warun-
kiem awansu do polityki centralnej. Taki system 
nie funkcjonuje w Rosji, gdzie znaczna część elit 
rekrutuje się ze struktur siłowych. 

Czy zatem o różnych kierunkach rozwoju ob-
ranych przez Związek Sowiecki i Chiny zde-
cydowała mentalność ludzi?

Oprócz instytucji politycznych, o których 
wspomnieliśmy, niezwykle istotna jest kwestia 
bogactw naturalnych. Związek Sowiecki, a teraz 
Rosja, podobnie jak Iran i kilka krajów arab-
skich, należy do grupy rentierskich państw auto-
rytarnych. Te reżimy dysponują potężnymi zaso-
bami naturalnymi, które łatwo sprzedać. Są też 
w dużym stopniu izolowane od problemów spo-
łecznych, bo mogą kupić spokój przez transfery 
finansowe do kluczowych grup – od służb mun-
durowych po emerytów. To sprawia, że nie mają 
motywacji do zmian, żeby dostosowywać się do 

TEMAT NUMERU / ZAGROŻENIA

Amerykanie za czasów  
Baracka Obamy 

zaczęli wycofywać się  
z Bliskiego Wschodu. 
Geopolityczna luka 
spowodowała rywalizację 
lokalną mocarstw
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wyzwań globalnej gospodarki i budować strategię uwzględ-
niającą rozbudowę potencjału gospodarczego. Z moich ob-
serwacji wynika też, że reżimy rentierskie częściej używają 
siły militarnej w sporach międzynarodowych. To sprawia, 
że są one bardziej nieprzewidywalne od autorytaryzmów 
działających w krajach o zdywersyfikowanej gospodarce, 
takich jak Chiny. Te kraje zdane są na kooperację z innymi 
państwami, muszą wykazywać wysokie zdolności do ada-
ptacji do warunków rynkowych, a w polityce zagranicznej 
w mniejszym stopniu opierają się na sile militarnej. 

Jak ocenia Pan relacje rosyjsko-chińskie?
Są korzystne dla obu stron, ale o niskim poziomie wza-

jemnego zaufania. Do tego korzyści ze współpracy nie roz-
kładają się tu równomiernie. Dla Chin w wymiarze poli-
tycznym ważne jest to, że rywalizacja z Rosją odciąga uwa-
gę Stanów Zjednoczonych od obszarów dla nich 
kluczowych, a w wymiarze gospodarczym – że Rosja do-
starcza ropę i gaz w korzystnych cenach. Jednocześnie Pe-
kin jest bardzo twardy, gdy chodzi o współpracę gospodar-
czą, czego przykładem jest umowa gazowa. Negocjowano 
ją przez lata, ale dla Rosjan chińskie warunki były zbyt wy-
górowane. Jednak gdy w 2014 roku Europa nałożyła na 
Rosję sankcje, ta musiała przyjąć chińskie warunki. 

Jak w obliczu rosnących w siłę Chin zachowują się pań-
stwa Azji Południowo-Wschodniej?

Chiny są na razie raczej potęgą gospodarczą niż wojsko-
wą, ale ich sąsiedzi z Azji Południowo-Wschodniej odczu-
wają rosnącą potęgę tego państwa w obu wymiarach. Naj-
bardziej zapalne są konflikty terytorialne na Morzu Połu-
dniowochińskim. Kraje takie jak Wietnam, Filipiny, 

Singapur, a nawet Indonezja zacieśniają w związku z tym 
relacje militarne z USA. Z drugiej strony, Chiny umacniają 
swoje wpływy w kontynentalnych państwach regionu – 
Birmie, Tajlandii i Kambodży. 

Dlaczego leżąca po przeciwnej stronie Pacyfiku Ame-
ryka Łacińska jest właściwie poza nawiasem świato-
wej polityki?

Według niektórych badaczy wynika to z dominującej po-
zycji, jaką mają Stany Zjednoczone w tym regionie. Tylko 
Kuba i Wenezuela starały się radykalnie przeciwstawić do-
minacji sąsiada z północy, choć zapłaciły za to wysoką 
cenę. Niektórzy politycy południowoamerykańscy widzą 
w Chinach alternatywę dla USA. Niemniej jednak przypa-
dek Wenezueli pokazuje ograniczenia, jakie będą napoty-
kać państwa tego kontynentu we współpracy z alternatyw-
nymi mocarstwami: Rosją i Chinami. Oczywiście proble-
my Wenezueli nie wynikają głównie z jej polityki 
zagranicznej, lecz mają charakter gospodarczy. Jest to przy-
kład kraju rentierskiego przechodzącego załamanie gospo-
darcze i erozję struktur państwowych. Bierność Ameryki 
Południowej wynika również z tego, że Brazylia, postrze-
gana jako regionalny lider, jest zbyt skupiona na swoich 
problemach wewnętrznych: politycznych, gospodarczych 
i społecznych, by wpływać na politykę regionu.

Czy „wojny handlowe” prezydenta Donalda Trumpa 
będą miały długofalowe konsekwencje? 

Zmiany te nie będą na tyle duże, aby określać je mianem 
wojny. Sieć powiązań między poszczególnymi państwami 
jest zbyt silna i za bardzo korzystna dla wszystkich stron, by 
doszło do radykalnego zerwania kontaktów handlowych. 
Jednak zmiany amerykańskiej polityki handlowej i mone-
tarnej będą wpływały długofalowo na rynki i globalną rów-
nowagę sił. U podstaw działań administracji Trumpa leży 
konstatacja, że korzyści z handlu nie rozkładają się równo-
miernie we wszystkich gałęziach amerykańskiej gospodar-
ki. Te tracące, jak chociażby przemysł ciężki, samochodo-
wy, znalazły orędownika w Trumpie. Natomiast sektory 
rozwijające się, choćby te związane z przemysłem IT w Do-
linie Krzemowej, tradycyjnie wspierają raczej demokratów. 
Działania administracji Trumpa wywołują jednak nieocze-
kiwane konsekwencje, także dla amerykańskiej gospodarki. 
Na przykład, po ostatniej podwyżce ceł na stal i aluminium 
zyskało hutnictwo, ale wzrosły ceny wielu produktów i po-
gorszyła się konkurencyjność przemysłów wykorzystują-
cych te surowce, na przykład motoryzacyjnego czy maszy-
nowego. Przyniosło to odwrotny skutek niż zapowiadane 
przez prezydenta zdynamizowanie eksportu. Świadomość 
m.in. takich konsekwencji zmian w polityce handlowej bę-
dzie wpływać hamująco na decyzje administracji.
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POWRÓT 
ANAKONDY

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

Dwanaście i pół tysiąca 
żołnierzy z dziesięciu państw 

sojuszniczych zostało zaangażowanych 
w największe w tym roku ćwiczenia 

wojskowe w Polsce.

ARMIA
/ ĆWICZENIA
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P rzeciwnik atakuje! Do akcji wkraczają 
czołgiści na PT-91 Twardy z 9 Bryga-
dy Kawalerii Pancernej i amerykańscy 
żołnierze z 1 Dywizji Piechoty na 
abramsach i bradleyach. Działania 
pancerniaków wspierają artyleria 
i myśliwce F-16. Cel? Zatrzymać na-
cierające wojska i przeprowadzić 
kontratak. Tak wyglądał jeden z ostat-
nich epizodów poligonowej części te-
gorocznej „Anakondy”, w czasie któ-
rej na terenie całego kraju współdzia-

łało 12,5 tys. żołnierzy z dziesięciu państw 
sojuszniczych. Ich zmaganiom przyglądał się 
gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, szef Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego. „Na straży 
Niepodległej stoi wspaniałe wojsko. Nie może 
być większej przyjemności dla szefa SGWP 
niż satysfakcja z dobrego wyszkolenia pol-
skich żołnierzy”, powiedział. 

Celem manewrów było sprawdzenie możli-
wości współpracy kluczowych organów dowo-
dzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej z administracją publiczną, a także ele-
mentami struktur dowodzenia NATO. 
„Chcemy współdziałać w środowisku między-
narodowym. Nie wyobrażam sobie, abyśmy 
byli osamotnieni w tej części Europy. Dlatego, 
kiedy tylko możemy, stosujemy ugrupowa-
nia mieszane z różnymi kombinacjami ro-
dzajów wojsk, by lepiej się poznawać, inten-
sywnej szkolić”, zaznaczył gen. dyw. Tomasz 
Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił 
zbrojnych, kierownik ćwiczeń. 

SIŁA OGNIA
Tylko w czasie od 7 do 16 listopada 2018 

roku na poligonie w Drawsku Pomorskim pol-
skie wojsko zużyło 41 t środków bojowych, 
z czego 20 t to amunicja artyleryjska. Roso-
maki i BWP-y wystrzelały kolejne 10 t amuni-
cji, a żołnierze 1,15 t amunicji strzeleckiej. 
Duży nacisk położono bowiem na koordynację 
działań wojsk podczas wykonywania zadań 
taktycznych i ogniowych. Pancerniacy 
z 9 Brygady i żołnierze z 12 Brygady Zmecha-

 Podobnie jak poprzednio, również w tegorocznej „Anakondzie” udział wzięli amerykańscy żołnierze.
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nizowanej ćwiczyli m.in. prowadzenie ognia połączone-
go „joint fire” i wsparcia ogniowego „joint fire support”. 
Na poligon wyjechały czołgi PT-91 Twardy, samobieżne 
moździerze Rak, nalot prowadziły także myśliwce F-16 
oraz śmigłowce Mi-24. Działania wojsk wspierali też ar-
tylerzyści, bo do Drawska przyjechały dwa plutony kom-
panii Bravo z 82 Pułku Artylerii Polowej US Army wy-
posażone w samobieżne haubice M109A6 Paladin. Ćwi-
czyły one m.in. z choszczeńskim dywizjonem artylerii 
samobieżnej, który dysponuje armatohaubicami Dana. 
„Procedury działania ujednoliciliśmy tak, aby możliwie 
szybko i dokładnie wykonywać razem zadania ogniowe. 
Mieliśmy już okazję współpracować z Amerykanami 
podczas ćwiczeń »Allied Spirit VIII« oraz »Dynamic 
Front ’18«, więc nasza współpraca układa się bardzo do-

brze”, ocenił sojusznicze współdziałanie ppłk Daniel 
Noga, dowódca dywizjonu. 

W czasie „Anakondy ’18” odbyły się także ćwiczenia 
„Mascal”. W rozgrywanym w Drawsku epizodzie 
świetnym wyszkoleniem musieli się wykazać przede 
wszystkim wojskowi chemicy. A wszystko dlatego, że 
zgodnie ze scenariuszem manewrów jeden z pododdzia-
łów 12 Brygady Zmechanizowanej został skażony tok-
syczną substancją. Za jego dekontaminację odpowiada-
li żołnierze z 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy, a po-
mocy medycznej poszkodowanym w szpitalu polowym 
udzielał personel ze szpitali wojskowych z Bydgoszczy 
i Wrocławia. 

Nie mniej intensywnie przebiegała „Anakonda ’18” 
na poligonie w Orzyszu, gdzie ćwiczyli żołnierze  

CELEM MANEWRÓW BYŁO SPRAWDZE-
NIE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY 
KLUCZOWYCH ORGANÓW DOWODZENIA 
SIŁ ZBROJNYCH Z ADMINISTRACJĄ PU-
BLICZNĄ, A TAKŻE ELEMENTAMI STRUK-
TUR DOWODZENIA NATO 
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15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i stacjonującej 
w Bemowie Piskim Batalionowej Grupy Bojowej  
NATO. Ich działania wspierała kompania czołgów  
Leopard 2A5 z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. 
Pierwsze zadanie? Powstrzymać nacierającego przeciw-
nika. Na terytorium państwa starają się bowiem przedo-
stać dwie kompanie zmechanizowane, a dwie kolejne 
czekają na sygnał do działania. Wojska rozpoznawcze 
informują, że w odwodzie znajduje się także kompania 
czołgów. Jako pierwsza do akcji wkracza artyleria. Naj-
pierw strzelają przeciwpancerne pociski kierowane Spi-
ke, następnie ogień otwierają samobieżne moździerze 
Rak i haubice Paladin z US Army. Potem do akcji wkra-
czają wyposażona w BWP-y kompania zmechanizowana 
i dwa plutony czołgów Leopard. Ostateczne uderzenie 
należy do Amerykanów – kiedy do akcji włącza się 
dziesięć czołgów Abrams i pięć transporterów opance-
rzonych Bradley, przeciwnik nie ma szans. 

SOJUSZNICY Z ORZYSZA
„Polskie i amerykańskie procedury nieznacznie się 

różnią, ale cały czas uczymy się od siebie i dużo trenuje-
my”, mówi sierż. Justin Spence z US Army. Wtóruje mu 
sierż. Christopher Linebacker. „Można powiedzieć, że 
nasza współpraca jest bardzo dobra. W Polsce przeszka-
dza mi tylko to, że jest trochę zimno”, żartuje żołnierz. 

Współdziałanie sojuszników bardzo dobrze ocenia 
płk Norbert Iwanowski, dowódca 15 Brygady Zmecha-
nizowanej. „Prowadzenie ognia w obronie nie jest dla 
nas problemem, bo żołnierze często ćwiczą takie działa-
nia”, mówi. „O wiele trudniejsze jest luzowanie. To ma-
newr polegający na wycofaniu pododdziału, który stracił 
zdolność bojową, w taki sposób, aby jego miejsce mógł 
zająć kolejny. Wszystko musi odbyć się sprawnie i skry-
cie, tak aby przeciwnik nie miał szans na wykorzystanie 
tej sytuacji na przykład do kontrataku”, dodaje. I taka 
operacja odbyła się następnego dnia. Do jej przeprowa-
dzenia zaangażowano 700 żołnierzy i ponad 200 jedno-
stek sprzętu. Działające na pierwszej linii amerykańskie 
abramsy i bradleye zostały zastąpione przez rosomaki 
z 12 Brygady Zmechanizowanej. 

PRZERZUT WOJSK
A co żołnierze z Błękitnej Brygady, która stacjonuje 

w województwie zachodniopomorskim, robili na Mazu-
rach? Jednym z zadań, które postawiono przed 3 Bata-
lionem Piechoty Zmotoryzowanej 12 Brygady Zmecha-
nizowanej, był przerzut wojsk. Kilkadziesiąt wojsko-
wych pojazdów musiało pokonać ponad 600 km. 
Kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobież-
ne moździerze Rak, a także pojazdy ciężarowe jechały 

ĆWICZENIA „ANA-
KONDA” PO RAZ 
PIERWSZY ODBYŁY 
SIĘ W 2006 ROKU. 
OD TEJ PORY PRZE-
PROWADZANE SĄ 
CYKLICZNIE  
CO DWA LATA
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do Orzysza w kilku kolumnach, tak aby nie tworzyć nie-
bezpiecznych sytuacji na drogach. Trasa przebiegała bo-
wiem drogami publicznymi – wszystko po to, aby wa-
runki działania były jak najbardziej realne. Jej pokona-
nie zajęło wojsku kilka dni. A czy dla żołnierzy tak 
długa podróż nie była nużąca? St. szer. Piotr Hryciów, 
radiotelefonista, zapewnia, że nie. „Fakt, codziennie je-
chaliśmy kilka godzin, odpoczywaliśmy także w wo-
zach. Ale na to nie było zbyt wiele czasu, każdy musiał 
wykonać swoje obowiązki. Ja dbałem o to, żeby dowód-
ca miał łączność z brygadą czy pododdziałami”. 

To jednak nie wszystko. Zanim żołnierze dotarli do 
Orzysza, zatrzymali się m.in. na poligonie w Drawsku 
Pomorskim, gdzie razem z US Army uczestniczyli 
w zajęciach z prowadzenia ognia połączonego. Przysta-

nek był także w Chełmnie, gdzie miała odbyć się prze-
prawa promowa. „Warunki atmosferyczne i niski po-
ziom wody w Wiśle jednak nam to uniemożliwiły, ale 
znaleźliśmy rozwiązanie. W ramach ćwiczenia opano-
waliśmy mosty na rzece i dzięki temu przeprawiliśmy 
się na drugi brzeg”, mówi ppłk Paweł Bednarz, dowód-
ca 3 Batalionu z 12 BZ. Żołnierze odbyli także krótkie 
szkolenie, podczas którego ćwiczyli wjazd rosomaków 
na prom, odbicie od brzegu, zawrócenie na środku rze-
ki, dobicie do brzegu i opuszczenie promu. Nie oznacza 
to jednak, że wojsko nie przeprawiło się przez rzekę. 
Zaraz po wykonaniu zadania w Orzyszu kilkanaście po-
jazdów przemieściło się do Murzynowa, gdzie polscy 
i czescy saperzy przygotowali przeprawę. Kolejne dwa 
plutony rosomaków umieszczono na pokładach OORP 
„Gniezno” i „Kraków”. Transportowce wyszły w morze 
i obrały kurs na Gdynię, skąd wojsko miało przemieścić 
się do Orzysza. Transport drogą morską był ćwiczeniem 
nie tylko dla żołnierzy z Dwunastki, lecz także dla ma-
rynarzy. Jednostki szły morzem w asyście osłony, którą 
tworzyły fregata „Gen. T. Kościuszko”, okręt rakietowy 
„Grom”, jednostki przeciwminowe i ratownicze. Kon-
wój był nieustannie nękany przez siły przeciwnika. 
Okręty musiały sobie torować drogę przez zagrody mi-
nowe, odpierać ataki samolotów F-16 czy jednostki 
podwodnej. 

IPERYT NA POKŁADZIE
Transport wojskowych pojazdów to niejedyny epizod 

„Anakondy” rozgrywający się na morzu. W ramach ma-
newrów odbyły się także ćwiczenia „Kaper ’18”. Ich 
scenariusz był prosty – terroryści opanowali prom pasa-
żerski. Do działania zaangażowano nie tylko żołnierzy, 
lecz także funkcjonariuszy innych służb. Jako pierwsi do 
akcji wkroczyli negocjatorzy z Żandarmerii Wojskowej 
i policji. Ich zadaniem była gra na czas, tak aby żołnie-
rze GROM-u, funkcjonariusze Biura Operacji Antyter-
rorystycznych oraz oddziału specjalnego Straży Granicz-
nej mogli zaplanować operację odbicia zakładników. 

Po pięciu godzinach, ze wsparciem samolotu rozpo-
znawczego Bryza z Brygady Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej oraz dwóch śmigłowców Mi-17 z 7 Eskadry Dzia-
łań Specjalnych, udało im się podpłynąć na łodziach 
szturmowych do zajętej przez terrorystów jednostki. 
Wtedy wszystko potoczyło się już bardzo szybko – żoł-
nierze i funkcjonariusze opanowali prom, a następnie 
zadbali o to, aby wszyscy tam przetrzymywani dostali 
się na ląd. „Po wyprowadzeniu zakładników okręt został 
przeszukany. Odkryto na nim beczki. Ustaleniem tego, 
co się w nich znajdowało, zajęli się żołnierze kompanii 
chemicznej 3 Flotylli Okrętów. Okazało się, że to iperyt, 

Ćwiczenia okrętów desantowych przed zagrożeniem asyme-
trycznym

Podczas tegorocznych ćwiczeń ratownictwo było istotnym elemen-
tem towarzyszącym działaniom wojskowym. 
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który trzeba zneutralizować. Beczki z groźną substancją 
umieszczono w specjalnych pojemnikach i przewieziono 
do zakładów, w których w bezpieczny sposób zostały 
zniszczone”, mówi kmdr ppor. Piotr Adamczak, rzecz-
nik prasowy Centrum Operacji Morskich. 

TERYTORIALSI NAPRZÓD
Współdziałanie wojska i funkcjonariuszy innych służb 

sprawdzano także podczas ćwiczeń „Sarex” w Mrzeży-
nie i nieopodal Giżycka. Przygotowano dwa scenariusze 
związane z katastrofą lotniczą. Jeden zakładał, że samo-
lot pasażerski rozbił się na plaży, a jego elementy uszko-
dziły zbiorniki z niebezpieczną substancją chemiczną, 
drugi – katastrofę wojskowej casy, która została ostrzela-
na z broni przeciwlotniczej. W obu wypadkach do dzia-
łania zaangażowano żołnierzy i funkcjonariuszy innych 
służb. Na Mazurach, chociaż akcją dowodziła straż po-
żarna, wykazać musieli się przede wszystkim żołnierze 
wojsk obrony terytorialnej. 

„Sygnał o katastrofie dotarł do służby dyżurnej 4 War-
mińsko-Mazurskiej Brygady Oborny Terytorialnej, a ta 
powiadomiła zespół oceny wsparcia, który przeprowa-
dził rekonesans. Następnie do działania zaangażowano 
ćwiczącą nieopodal kompanię lekkiej piechoty”, relacjo-
nuje ppłk Mirosław Tołodziecki, dowódca 42 Batalionu 
Lekkiej Piechoty 4 BOT. „Do akcji skierowano stu żoł-
nierzy. Ich zadaniem było nie tylko doskonalenie współ-

pracy ze służbami spoza układu militarnego, lecz także 
przeszukanie terenu, odnalezienie poszkodowanych, 
udzielenie im pierwszej pomocy, a także transport do 
szpitala polowego lub – w razie potrzeby – do śmigłow-
ca służb ratowniczych”, dodaje. 

Operacja odnalezienia 50 rozbitków trwała kilka go-
dzin. Do jej przeprowadzenia zaangażowano ponad 
200 żołnierzy i funkcjonariuszy. „W działaniach na taką 
skalę bardzo istotne są koordynacja działań, a także prze-
pływ informacji”, mówi st. aspirant Tomasz Grunwald, 
oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Węgorzewie. 

Kiedy poligonowy etap „Anakondy ’18”, tzw. LIVEX, 
dobiegł końca, nie oznaczało to, że skończyły się także 
całe ćwiczenia. Tuż po nim rozpoczęła się część studyj-
na manewrów (TTX), podczas której najważniejsi do-
wódcy NATO oraz Sił Zbrojnych RP pracowali nad pro-
cedurami związanymi z przekazywaniem odpowiedzial-
ności  za  prowadzenie  operacj i  narodowych, 
sojuszniczych i koalicyjnych. Kolejną częścią manew-
rów są ćwiczenia dowódczo-sztabowe CPX. Jaki jest ich 
cel? „Ten etap został objęty klauzulą NATO Secret”, za-
znacza ppłk Piotr Walatek, oficer prasowy Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Współpraca: EWA KORSAK, JACEK 

SZUSTAKOWSKI, ŁUKASZ ZALESIŃSKI

ARMIA / ĆWICZENIA

DANOM CHOSZCZEŃSKIEGO 
DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 
NA „ANAKONDZIE” TOWARZYSZYŁY  
AMERYKAŃSKIE PALADINY  
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Tegoroczne „Trident Juncture” 
to największe ćwiczenia NATO od 2002 roku.

 W tym wielkim sprawdzianie możliwości 
obronnych sojuszu brali udział Polacy. 

O KROK PRZED
M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

WROGIEM

ARMIA / ĆWICZENIA

GŁÓWNY 
OBSZAR

odpowiedzialności 
Polaków rozciągał się 

między miastami 
Åkrestrømmen 

i Tynset.
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P ierwsza edycja „Trident Juncture” sprzed trzech 
lat pokazała, że ćwiczenia o takim rozmachu są 
potrzebne. Żołnierze wszystkich nacji NATO 
oraz państw sprzymierzonych z sojuszem po raz 

pierwszy od wielu lat mogli sprawdzić swoją gotowość 
do reakcji na wypadek otwartego, pełnoskalowego kon-
fliktu. Przygotowany scenariusz obejmował działania na 
terenie Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz wodach Atlan-
tyku i Morza Śródziemnego, co wymagało nie tylko nie-
spotykanej dotąd koordynacji, ale także potężnego zaple-
cza logistycznego. 

Już wtedy zdecydowano, że kolejne ćwiczenia o podob-
nej skali odbędą się w 2018 roku. Tym razem ich gospoda-
rzem miała zostać Norwegia, a główny nacisk położono na 
sprawdzenie umiejętności operowania w warunkach ark-
tycznych oraz przetestowanie łączności na szczeblu opera-

W OSTATNICH LATACH 
NATO PRZEWARTOŚCIOWAŁO 

SWOJE PODEJŚCIE DO OBRONY 
I SUKCESYWNIE PRZYGOTOWUJE 

SIĘ DO NOWYCH ZAGROŻEŃ

cyjnym. Jednocześnie Norwegia, jako jeden z członków 
NATO bezpośrednio narażonych na agresję ze Wschodu, 
mogła poddać próbie swoje strategie obronne i infrastruk-
turę. Ostatecznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 
50 tys. żołnierzy z 31 państw, 10 tys. pojazdów, 250 stat-
ków powietrznych oraz 65 okrętów.

W ćwiczeniach brali udział także Polacy, w tym kompa-
nia zmotoryzowana z 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich. Ponad stu polskich żołnierzy zostało przydzielonych 
do międzynarodowego komponentu opartego na brytyj-
skiej 4 Brygadzie Piechoty oraz duńskim Pułku Dragonów 
Jutlandzkich. „Nasz udział w »Trident Juncture« dzielił się 
na trzy fazy. W pierwszej mieliśmy opóźniać natarcie 
przeciwnika. Następnie w odwodzie odtwarzaliśmy nasze 
zdolności bojowe i jednocześnie zabezpieczaliśmy tyły na-
szych wojsk przed ewentualnym desantem. W ostatecznej 
fazie przeszliśmy do kontrataku. Najpierw czekaliśmy 
w gotowości do wsparcia oddziałów pierwszego rzutu, 
później sami trafiliśmy na pierwszą linię walk”, tłumaczy 
kpt. Krystian Terlikowski, dowódca kompanii zmotoryzo- En
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wanej 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Oficer zazna-
cza, że jego podopieczni są przyzwyczajeni do prowadze-
nia operacji zimą oraz w trudnych warunkach terenowych. 
Dla podhalańczyków nowością było to, że „Trident Junctu-
re” rozgrywały się przede wszystkim na terenach niewoj-
skowych. Wiązało się to z działaniem na olbrzymich ob-
szarach, a także z różnego rodzaju obostrzeniami.

W CIĄGŁEJ GOTOWOŚCI
Główny obszar odpowiedzialności Polaków rozciągał 

się między miastami Åkrestrømmen i Tynset. W praktyce 
oznaczało to, że aby dotrzeć w rejon walk, musieli wielo-
krotnie pokonywać odległości przekraczające 100 km. Do-
datkowym utrudnieniem były górskie warunki i niesprzy-
jająca aura. Okazało się, że komplikowała ona działania 
nie tylko przyjezdnych armii. „Już na samym początku zo-
baczyliśmy, że drogi są pokryte śniegiem i lodem, co wy-
muszało zmianę planów. Dotyczyło to nie tylko nas, ale 
także pododdziałów duńskich, angielskich, a nawet norwe-
skich, które działały u siebie”, podkreśla kpt. Terlikowski. 

Polska kompania dysponowała zarówno czołgami T-72, 
jak i transporterami BWP-1. To właśnie na barkach kie-
rowców tych pojazdów spoczywała odpowiedzialność nie 
tylko za wykonanie rozkazu, lecz także za bezpieczeństwo 
osób postronnych. „Przemieszczaliśmy się głównie pojaz-
dami, dlatego kierowcy przez cały czas musieli uważać, 
żeby jakiś cywil nie zajechał drogi samochodem lub nie 
wbiegł pod koła”, mówi por. Grzegorz Malinowski. 
Plut. Mariusz Wojdon dodaje, że w pewnym momencie 
doszło do incydentu, w którym transporter niemal zderzył 
się z cywilnym samochodem wymuszającym pierwszeń-
stwo. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy BWP-a nikomu nic 
się nie stało. 

Zdarzały się także sytuacje, w których ze względu na 
zalegający śnieg lub gęsty las, żołnierze musieli opuścić 
transportery i pokonać teren pieszo. Niejednokrotnie ozna-
czało to wspinaczkę niemal w pionie. W głównej fazie 
ćwiczeń temperatura nocą spadała do ponad –10 stopni 
Celsjusza, do tego dochodziły silne opady śniegu i gęste 

mgły. Chociaż podhalańczycy wszystkie noce spędzali 
w terenie przygodnym, te warunki nie były dla nich zasko-
czeniem. „Osobiście spodziewałem się większych mro-
zów. Jeżeli chodzi o kwestie terenowe – jesteśmy jednost-
ką zmechanizowaną, ale przygotowaną do operowania 
w warunkach górskich. Być może na poligonie w Trzciań-
cu nie ma takich wzniesień jak w Norwegii, ale potrafimy 
się po nich poruszać. Byliśmy dobrze przygotowani”, 
stwierdza st. szer. Rafał Stępień. 

Ćwiczenia trwały przez całą dobę, co wymuszało ciągłą 
gotowość przy ograniczonej ilości snu. Zgodnie z procedu-
rami, po zajęciu danego rejonu żołnierze wystawiali poste-
runki, które miały wyłapywać wrogie grupy rozpoznawcze 
oraz przemieszczających się cywilów. „W Afganistanie 
byłem na XIII zmianie. Tam musieliśmy być przygotowa-
ni na kontakt z przeciwnikiem, który mógł nastąpić prak-
tycznie z każdej strony. W Norwegii faktycznie snu było 
niewiele, spaliśmy w namiotach albo pod gołym niebem, 
ale nikt nie korzystał z ostrej amunicji. Nie było tak ciężko, 
jak mogłoby być na prawdziwej wojnie”, podkreśla 
plut. Wojdon. 

NAJWIĘKSZE WYZWANIA
Przed rozpoczęciem głównej fazy ćwiczeń żołnierze 

mieli około dwóch tygodni na aklimatyzację oraz zgranie 
się z zagranicznymi sojusznikami. Polska kompania podle-
gała bezpośrednio duńskiemu batalionowi, dlatego to wła-
śnie z Pułkiem Dragonów Jutlandzkich Polacy spędzili 
najwięcej czasu. Chociaż jednostka ta ma pancerny cha-
rakter, a jej procedury i taktyka odbiegają od rodzimych 
pod kilkoma aspektami, kooperacja układała się bardzo 
dobrze. „Na początku wyjaśniliśmy sobie, jak wykonuje-
my poszczególne zadania. W czasie trwania samych ćwi-
czeń spotykaliśmy się w polu i analizowaliśmy otrzymane 
rozkazy. Jeżeli trzeba było coś zmienić, to wystarczała 
szybka rozmowa i na bieżąco wspólnie tworzyliśmy nową 
koncepcję”, chwali współpracę por. Grzegorz Malinowski. 

Podhalańczycy podpatrzyli u swoich zagranicznych ko-
legów kilka ciekawych rozwiązań. Jedno z nich dotyczyło 

Transportery 
BWP-1 mogą 
świetnie radzić 
sobie w trudnym 
terenie, a niski 
profil pancerza 
będzie utrudniał 
ich wykrycie.
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nocowania „na lekko”, wyłącznie pod śpiworami i plande-
kami chroniącymi przed opadami śniegu. Dzięki temu so-
jusznicze pododdziały mogły błyskawicznie zwinąć obo-
zowisko i rozpocząć przemieszczanie. Okazało się także, 
że niektóre patenty stosowane przez Polaków sprawdziły 
się w zachodnich armiach. Duńczycy dysponują leoparda-
mi, które zostały wyposażone w nowoczesne systemy 
optyczne. Wcześniej jednak, aby zniwelować przewagę, ja-
ką daje termowizja lub noktowizja, stosowali naboje 
oświetlające. Jest to metoda znana żołnierzom służącym 
na BWP-ach. 

Według podhalańczyków jednym z największych wy-
zwań, którym musieli sprostać podczas ćwiczeń, było 
utrzymanie łączności w międzynarodowym środowisku. 
Wiązało się to z różnicami sprzętowymi oraz odmiennymi 
procedurami. St. szer. Rafał Stępień, który służy jako ra-
diotelefonista w wozie dowódczym, zaznacza jednak, że 
wszystkie trudności udało się obejść. „Nasze radiostacje 
nie do końca były kompatybilne z duńskimi. Jednocześnie 
trzeba było poznać przepisy dotyczące sposobu porozu-
miewania się, inaczej wyglądały wzory meldunków oraz 
tabele danych radiowych. Z pomocą przyszli sami Duń-
czycy, z którymi wspólnie stworzyliśmy system łączności. 
Ostatecznie wszystko działało tak jak powinno”, mówi 
szer. Stępień. 

Skuteczna komunikacja była natomiast niezbędna, by 
poradzić sobie z nacierającym wrogiem. W jego rolę wcie-
liły się siły norweskie oraz niemieckie, które miały prze-
wagą liczebną oraz dobre rozpoznanie terenu. Kpt. Kry-
stian Terlikowski twierdzi, że siły przeciwnika niejedno-
krotnie zachowywały się nieprzewidywalnie, ale walka 
przebiegała po jego myśli. „Zdarzało się, że przeciwnik 
zajmował wyszukane stanowiska ogniowe, do tego zabez-
pieczał je minami oraz zaporami. W takich chwilach mu-
sieliśmy prosić o wsparcie z powietrza lub ostrzał artyle-
ryjski. Nad przebiegiem całej operacji czuwali rozjemcy, 
którzy decydowali o wyniku starcia”. Oficer zaznacza, że 
żołnierze i pojazdy nie były wyposażone w systemy lase-
rowe weryfikujące skuteczność prowadzonego ognia. Sed-

WYRÓŻNIAMY SIĘ 
ZAWZIĘTOŚCIĄ. JEŻELI 
OTRZYMUJEMY CEL, TO 
ZROBIMY WSZYSTKO, 
CO W NASZEJ MOCY, 
ŻEBY WYWIĄZAĆ SIĘ 
Z POSTAWIONEGO 
ZADANIA

no ćwiczeń tkwiło jednak w umiejętności podejmowania 
odpowiednich decyzji oraz sprawdzeniu manewrowości 
wojsk. Niszczenie sił wroga miało drugorzędne znaczenie. 

PRZYGOTOWANI DO NOWYCH ZAGROŻEŃ
Polscy żołnierze mają świadomość, że czasami ich wy-

posażenie różni się od ekwipunku zagranicznych kolegów. 
Transportery BWP-1 mogą świetnie radzić sobie w trud-
nym terenie, a niski profil pancerza będzie utrudniał ich 
wykrycie, ale jest to konstrukcja, która czasy świetności 
ma już dawno za sobą. Podhalańczycy te niedogodności 
niwelują dzięki doświadczeniu i pomysłowości. „Trident 
Juncture ’18” pokazało, że dzięki tym cechom polscy żoł-
nierze nie tylko nie odstają od zagranicznych kolegów, ale 
w wielu dziedzinach mogą przejąć inicjatywę.

„Kierowcy i działonowi robili cuda, żeby wszystko 
funkcjonowało, jak należy, a my wylaliśmy trochę potu 
podczas przygotowań. Ostatecznie wszyscy dali radę. Tu 
chylę czoła przed naszymi żołnierzami. Niektórzy mają 
bardzo duże doświadczenie, są po paru misjach, inni nie-
dawno rozpoczęli służbę i chcą dorównać starszym. Pod-
czas ćwiczeń dali z siebie wszystko i razem z sojusznika-
mi działaliśmy na takim samym, bardzo wysokim pozio-
mie”, chwali por. Grzegorz Malinowski. 

W ostatnich latach NATO przewartościowało swoje po-
dejście do obrony i sukcesywnie przygotowuje się do no-
wych zagrożeń. Dla żołnierzy oznacza to, że doświadcze-
nie wyniesione z misji na Bliskim Wschodzie muszą do-
stosować do warunków otwartej wojny z elementami 
działań niekonwencjonalnych. Jest to złożony proces, któ-
ry wymaga ciągłego treningu i wyrobienia nowych nawy-
ków. Podhalańczycy przyznają jednak, że na tym polu nie 
mają się czego wstydzić. „Wyróżniamy się zawziętością. 
Jeżeli otrzymujemy cel, to robimy wszystko, co w naszej 
mocy, żeby wywiązać się z postawionego zadania. Pod-
czas »Trident Juncture« udało się to w 100%. Nie oznacza 
to jednak, że możemy przestać trenować. Przeciwnik jest 
nieprzewidywalny, a my zawsze musimy być o krok przed 
nim”, podsumowuje plut. Mariusz Wojdon. 
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Sedno ćwiczeń tkwiło w umiejętności 
podejmowania odpowiednich decyzji 
oraz sprawdzeniu manewrowości wojsk. 



ARMIA / MARYNARKA WOJENNA

Fregata „Gen. K. Pułaski” opuszcza Plymouth. Do-
łącza do konwoju, który osłania „jednostkę wyso-
kiej wartości”. Już na morzu marynarze dostają 
zadanie, by pobrać paliwo ze zbiornikowca. Kiedy 

operacja dobiega końca, okręt staje się celem ataku ra-
kietowego. Załoga z marszu przechodzi do innego zada-
nia – musi zdławić rozprzestrzeniający się na pokładzie 
pożar. „Na wojnie często bywa tak, że wydarzenia toczą 
się bardzo dynamicznie. Marynarze muszą zmagać się 
z kilkoma problemami jednocześnie. Nie ma czasu na 
odpoczynek”, tłumaczy kmdr por. Paweł Werner, dowód-
ca „Pułaskiego”. Tymczasem w należącym do Royal 
Navy ośrodku szkoleniowym, gdzie polska fregata 
była poddawana surowemu testowi, wojna 
wybucha co czwartek.

TEST W ANGIELSKIM STYLU
FOST (Flag Officer Sea Training) 

został założony w 1958 roku z ini-
cjatywy adm. Louisa Mountbattena 
jako miejsce do przygotowywania 
załóg brytyjskich okrętów do trudnej 
służby na morzu. Ćwierć wieku póź-

niej ranga placówki znacząco wzrosła. U progu lat osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia Brytyjczycy stoczyli z Ar-
gentyną wojnę o Falklandy. Zwycięstwo w tym konflikcie 
okupili jednak stratami – może niezbyt wielkimi, ale bo-
lesnymi. 4 maja 1982 roku niszczyciel HMS „Sheffield” 
został trafiony rakietą wystrzeloną z argentyńskiego sa-
molotu. Przebiła ona kadłub i wywołała liczne pożary. 
Zginęło 20 marynarzy, a okręt poszedł na dno. Po tej ka-
tastrofie Brytyjczycy stwierdzili, że muszą położyć 
o wiele większy nacisk na procedury związane z tzw. 
obroną przeciwawaryjną. Wkrótce w ośrodku, który 
wówczas jeszcze znajdował się na półwyspie Portland 

w hrabstwie Dorset, ruszył cykl opracowanych na 
nowo szkoleń.

Dziś FOST mieści się w Plymouth 
i uchodzi za jedną z najlepszych tego ty-

pu placówek na świecie. „Szkolą się 
tam nie tylko załogi okrętów należą-
cych do Royal Navy, lecz także ma-
rynarze z praktycznie wszystkich 
krajów NATO, a nawet spoza soju-
szu”, wyjaśnia Peter Wooldridge ze 

służb prasowych brytyjskiej marynarki. 

Dla ORP „Gen. K. Pułaski” to był najważniejszy sprawdzian 
od dekady. Strzelanie rakietowe, sześciotygodniowe szkolenie 

w ośrodku należącym do Royal Navy, wreszcie udział w natowskich 
ćwiczeniach „Trident Juncture ’18”.

WOJNA ZACZYNA   SIĘ W CZWARTEK
Ł U K A S Z  Z A L E S I Ń S K I
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WOJNA ZACZYNA   SIĘ W CZWARTEK

„Rygorystyczne ćwiczenia pod okiem naszych specjali-
stów mają sprawić, że załogi wychodzące na morze będą 
przygotowane na absolutnie każdą ewentualność”. Głów-
ny cykl szkoleniowy nosi nazwę BOST, czyli Basic Ope-
rational Sea Training. Trwa sześć tygodni i, jak podkreśla-
ją marynarze, którzy mieli okazję się z nim zmierzyć, jest 
tak intensywny, że na dobrą sprawę to półtora miesiąca 
wycięte z życiorysu.

Wszystko zaczyna się w porcie Plymouth. „Pierwszy 
tydzień to wstępna ocena stanu technicznego okrętu i wy-
szkolenia załogi. Instruktorzy w ten sposób sprawdzają, 
czy będą mogli bezpiecznie przeprowadzić szkolenie na 
morzu”, wyjaśnia kmdr ppor. Arkadiusz Frącz, dowódca 
pionu eksploatacji na ORP „Pułaski”. Trwa ono kolejnych 
pięć tygodni. „Okręt operuje poza portem od poniedział-
ku do piątku. Na weekend wraca, by odtworzyć gotowość 
bojową”, tłumaczy kmdr ppor. Frącz. Wszelkie jego dzia-
łania opierają się na tygodniowych planach szkolenia. 
„Tyle że one są na bieżąco aktualizowane. Załoga musi 
się wykazać dużą elastycznością i na wszelkie zmiany re-
agować błyskawicznie”, podkreśla kmdr ppor. Piotr 
Jaszczura, w załodze polskiej fregaty dowódca pionu ope-
racyjnego. 

Marynarze, z którymi rozmawiam, zgodnie przyznają, 
że w cyklu najciekawsze były wtorki i czwartki. Pierwsze 
upływały pod znakiem obrony przeciwlotniczej. „W Pol-
sce oczywiście ćwiczymy ten element regularnie. U nas 
jednak uderzenie trwa zwykle około pół godziny. Jest to 
uzależnione od ilości paliwa, które ma do dyspozycji ope-
rująca nad Bałtykiem para odrzutowców. Podczas szkole-
nia w FOST samolotów było tak wiele, że naloty trwały 
po kilka godzin”, wspomina kmdr ppor. Jaszczura. Ale 
i tak wtorki stanowiły zaledwie przygrywkę do czwart-
ków, zarezerwowanych dla tzw. Weekly War, czyli coty-
godniowej wojny. Wtedy mogło się wydarzyć absolutnie 
wszystko – okręt był atakowany z powietrza, morza, spod 
wody. „Bywało na przykład, że po uderzeniu przeciwni-
ka fregata nagle traciła napęd, zasilanie i dryfowała po 
morzu. A my musieliśmy sprawić, by mimo zniszczeń 
utrzymała się na wodzie i była gotowa do walki. I to bły-
skawicznie, bo dowódca wiedział, że w ciągu kilkunastu 
minut mogą pojawić się kolejne samoloty”, tłumaczy 
kmdr ppor. Frącz. 

Ale trening FOST, nawet w swojej zasadniczej części, 
rozgrywa się nie tylko na morzu. „Jednym z elementów 
szkolenia są ćwiczenia ratunkowe »Distex«. Scenariusze 
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FREGATY W POLSCE 
NIE BYŁO PRZEZ TRZY 
MIESIĄCE. TAK DŁUGIE-
GO WYJŚCIA ORP „PU-
ŁASKI” NIE MIAŁ OD 
DZIESIĘCIU LAT

mogą przybierać różne formy, ale ge-
neralnie instruktorzy sprawdzają 
zdolność załogi do reagowania na po-
wodzie, trzęsienia ziemi, ataki terro-
rystyczne czy zniszczenia obiektów 
cywilnych na skutek wojny. Maryna-
rze muszą sobie też radzić z zaintere-
sowaniem mediów, które zwykle to-
warzyszy tego rodzaju katastrofom”, 
wylicza Wooldridge. 

Ofiarą kataklizmu pada niewiel-
kie miasteczko wzniesione na tere-
nie ośrodka. W rolę mieszkańców 
wcielają się cywilni statyści, w tym 
uczniowie z pobliskich szkół. Przed 
wyzwaniem tego typu stanęła też 
załoga „Pułaskiego”. „W ostatniej 
chwili akcja została jednak odwoła-
na ze względu na pogodę. Tego 
dnia wiał huraganowy wiatr, więc organizatorzy nie 
chcieli ryzykować bezpieczeństwa dzieci”, zaznacza 
kmdr por. Werner. „Już wcześniej jednak zostaliśmy 
wprowadzeni w sytuację i musieliśmy obmyślić odpo-
wiednią strategię niesienia pomocy. Specjaliści z ośrod-
ka sprawdzali na przykład, w jaki sposób zorganizowali-
śmy łączność i strukturę dowodzenia, czy też jak infor-
mujemy dziennikarzy, którzy pojawili się na miejscu”.

Podsumowaniem szkolenia była tzw. Final Inspection. 
Załoga „Pułaskiego” musiała osłonić inną jednostkę 
przed nieprzyjacielskim atakiem. Naprzeciw niej stanęło 
m.in. kilka okrętów. „Ostatecznie sprawdzian zakończył 
się sukcesem”, podsumowuje Wooldridge.

TO BYŁ DOBRY CZAS
Czasu na świętowanie jednak nie było. Gdy „Pułaski” 

opuszczał FOST, rozpędu nabierały już „Trident Junc-
ture ’18”, jedne z największych natowskich ćwiczeń od 
czasu zakończenia zimnej wojny. A fregata miała w nich 
reprezentować polską marynarkę wojenną. „Zostaliśmy 
przydzieleni do grupy kanadyjskiej. Dowodził nią admirał 
z Kanady, a okrętem flagowym była fregata HMCS »Ha-
lifax«”, wspomina kmdr ppor. Jaszczura. W skład zespo-
łu wchodziły też dwie fregaty brytyjskie i jedna francu-
ska. „Grupa szła w kierunku Norwegii od strony Islandii. 
Aby się z nią połączyć, musieliśmy opłynąć Wielką Bry-
tanię i skierować się na północ. Potem operowaliśmy za-
równo na Atlantyku, jak i Morzu Północnym. A wszystko 
przy raczej kiepskiej pogodzie”, przyznaje oficer. 

Grupa kanadyjska była jedną z kilku, które współtwo-
rzyły Siły Północne. W ich skład weszły jeszcze amery-
kańska grupa desantowa (m.in. okręt USS „Iwo Jima”), 

grupa norweska (m.in. dwie fregaty 
rakietowe typu Nansen) oraz uderze-
niowa grupa lotniskowcowa (działał 
w niej np. USS „Harry S. Truman”). 
Siły Północne dowodzone były przez 
STRIKFORNATO, czyli Dowództwo 
Morskich Sił  Uderzeniowych 
i Wsparcia NATO, rolę zaś ich okrętu 
flagowego odgrywała jednostka do-
wodzenia USS „Mount Whitney”. 

„Naszymi przeciwnikami były 
Siły Południowe, dowodzone przez 
MARCOM [Dowództwo Sojuszni-
czych Sił Morskich NATO]. Dyspo-
nowały one okrętami, które wchodzą 
w skład dwóch stałych zespołów so-
juszu północnoatlantyckiego – 
SNMG1 i SNMG2”, informuje 
kmdr ppor. Jaszczura. Wśród jedno-

stek znalazły się m.in. fregaty z Norwegii, Holandii, Por-
tugalii, Hiszpanii, czy Turcji oraz francuski okręt desanto-
wy typu Mistral.

Manewry „Trident Juncture ’18” rozgrywały się przede 
wszystkim na lądzie. Siły morskie miały wspomagać ope-
rujące tam wojska. „Ćwiczenia stanowiły doskonałą oka-
zję, by jeszcze raz przetestować procedury i wykonać za-
dania, z którymi chwilę wcześniej zmagaliśmy się 
w ośrodku FOST”, podkreśla kmdr ppor. Jaszczura. Tym 
samym „Trident Juncture” domknął trzymiesięczny okres 
niezwykle intensywnego szkolenia. Bo zanim jeszcze 
ORP „Pułaski” pojawił się w FOST, jego załoga przepro-
wadziła u wybrzeży Szkocji strzelanie z rakiet przeciwlot-
niczych SM-1. Po raz pierwszy, odkąd okręt służy pod 
biało-czerwoną banderą. 

Do macierzystego portu w Gdyni fregata wróciła w po-
łowie listopada. W Polsce nie było jej przez trzy miesiące. 
„Tak długiego wyjścia ORP »Pułaski« nie miał od dzie-
sięciu lat”, przypomina kmdr ppor. Frącz i dodaje: „To był 
dobry czas. Zebraliśmy mnóstwo doświadczeń, których 
nie bylibyśmy w stanie zgromadzić w kraju”. W podob-
nym tonie wypowiada się dowódca fregaty. „Od czasu do 
czasu pojawiają się głosy, że ORP »Pułaski« ma już swo-
je lata, więc do niewielu rzeczy się nadaje. Udowodnili-
śmy, że jest inaczej”, podkreśla kmdr por. Werner. „Strze-
lanie rakietowe, a potem szkolenie w ośrodku FOST 
i udział w »Trident Juncture« to doskonały test przed za-
daniami, które czekają nas w przyszłym roku”, zaznacza. 
Za kilka miesięcy ORP „Pułaski” dołączy do Sił Odpo-
wiedzi NATO. Ponownie stanie się jednym z okrętów sta-
łego zespołu SNMG1, który kontroluje bezpieczeństwo 
na szlakach żeglugowych północnej Europy.

ARMIA / MARYNARKA WOJENNA
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Czwarta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go Rumunia rozpocznie się w styczniu 2019 roku. 
Jej trzon, podobnie jak i poprzednich, będą two-
rzyć żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zme-

chanizowanej. Dostaną oni jednak wsparcie z wojsko-
wych jednostek w całym kraju, m.in. z 11 Batalionu Dowo-
dzenia z Żagania czy Żandarmerii Wojskowej. Na misję 
wyjedzie łącznie 230 żołnierzy. Już są gotowi do działania 
poza granicami Polski, co udowodnili 
w czasie ćwiczeń „Dunaj ’18”.

ZASADZKA GONI ZASADZKĘ
A jakim zadaniom musieli spro-

stać w czasie certyfikacji? „Tam gdzie 
jedziemy, jest bezpiecznie, ale musi-
my być gotowi na wszystko. Dlatego 
każdy żołnierz miał za zadanie udo-
wodnić, że sprawdzi się na wyznaczo-
nym dla niego stanowisku”, mówi 
kpt. Weronika Milczarczyk, która 
w Rumunii będzie pełniła obowiązki 
oficera prasowego. Dla ćwiczących 
przygotowano na każdym etapie mnó-
stwo „niespodzianek” – podczas prze-
marszu byli świadkiem wypadku, zo-
stali skażeni sarinem, musieli odzy-

skać utracony personel, a nawet zostali ostrzelani. Do akcji 
wkroczyli więc ratownicy, chemicy, kontrola ruchu drogo-
wego i Żandarmeria Wojskowa. 

Kluczowe okazało się wsparcie logistyków z 10 Bryga-
dy, którzy dostarczali żołnierzom uzbrojenie i żywność. 
Podobnie będzie zresztą na misji, bo w Rumunii z wojsko-
wymi z 17 Brygady będzie współdziałał Narodowy Ele-
ment Wsparcia. Na jego czele stanie zastępca dowódcy 

kontyngentu, kpt. Łukasz Kasprzyk. 
„To będzie pracowity czas. Musimy 
zapewnić kontyngentowi wszystko, 
czego będzie potrzebował, aby wyko-
nać swoje zadania”, mówi. „Na pew-
no niezwykle istotna będzie dostawa 
środków bojowych – tych na misji zu-
żywa się kilka razy więcej niż w kra-
ju”, podkreśla. Już w czasie ćwiczeń 
logistycy musieli jednak pokazać, że 
są przygotowani do wyjazdu. Mieli na 
przykład znaleźć brakujące części do 
pojazdów, a także zapewnić autokar, 
żeby przewieźć żołnierzy. 

W czasie certyfikacji nie zabrakło 
też formalności. Każdy, kto zdecydo-
wał się na wyjazd na misję, musiał 
przedstawić odpowiednie dokumenty 

Sprawdzian z taktyki, marsz czy współdziałanie z artylerią to niektóre  
z zadań, jakie dostali żołnierze z 17 Brygady Zmechanizowanej w czasie 

certyfikacji przed misją w Rumunii. 

Przeprawa przez Dunaj
M A G D A L E N A  M I E R N I C K A

DAWID BUTLAK 

Przygotowania do wyjazdu żołnierze 

rozpoczęli w styczniu. W pierwszej ko-

lejności trzeba było załatwić sprawy for-

malne, potem przyszedł czas na wspólne 

szkolenie. W ramach przygotowań do mi-

sji wojsko wzięło udział w ćwiczeniach 

„Gepard ’18”, „Pantera ’18”, „Silver Ar-

row ’18”, a kompania manewrowa poje-

chała nawet na Łotwę, gdzie brała udział 

w manewrach „Namejs ’18”. 

Mjr DAWID BUTLAK jest dowódcą 

IV zmiany PKW Rumunia.
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– ważny paszport, zaświadczenia: lekarskie, potwierdzają-
ce posiadanie odpowiednich kwalifikacji do pełnienia kon-
kretnego stanowiska, a także ukończenia kursów – SERE, 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych czy udzielania pierwszej pomocy. 

PÓŁ ROKU NA POLIGONIE
Obserwujący certyfikację przedstawiciele Dowództwa 

Operacyjnego Sił Zbrojnych ocenili wyszkolenie żołnierzy 
na piątkę. Nie powinno to jednak dziwić, bo większość 
z nich doświadczenie zdobyła podczas misji w Afganista-
nie i Iraku, a niektórzy byli już także w Rumunii. „To wła-
śnie my pojechaliśmy na tę misję jako pierwsi, organizo-
waliśmy naszą bazę i zawieźliśmy tam sprzęt. Teraz znów 
będziemy z niego korzystać. Ze sobą zabierzemy tylko 
wyposażenie indywidualne”, mówi kpt. Tomasz 
Drążkiewicz, dowódca kompanii.

Wyjazd żołnierzy zaplanowa-
no na styczeń. Na miejscu 
będą współpracować 
z 26 Batalionem 

Piechoty rumuńskiej armii. Ich grafik zajęć już pęka 
w szwach. Wojsko będzie ćwiczyć nie tylko na poligonie 
w Krajowej, gdzie mieści się ich baza. Wykonają też 
marsz taktyczny do oddalonego o 300 km Ośrodka Szko-
lenia Poligonowego w Cincu, a raz w miesiącu mają 
uczestniczyć w manewrach organizowanych przez rumuń-
skie siły zbrojne, m.in. „Saber Guardian ’19”, podczas 
których jednym z ich zadań będzie przeprawa przez Du-
naj. Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest kpt. Drąż-
kiewicz. „Na misji omijają nas warty, służby, więc wszy-
scy koncentrujemy się na szkoleniu. Funkcjonujemy tak, 
jakbyśmy wyjechali na poligon, tyle że spędzimy na nim 
pół roku. Wykorzystamy ten czas maksymalnie”. 
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TU NIE MA 
GRANIC

Myśleli, że wyzwaniem była 
selekcja do jednostki specjalnej 

i teraz będzie już tylko z górki. 
Szybko jednak zrozumieli,

 jak bardzo się mylili. 

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

S elekcja okazała się piekielnie męcząca. Trzeba by-
ło jednak zacisnąć zęby i wytrwać do końca”, mó-
wi „Czacha”. Z Jednostką Wojskową Komando-
sów jest związany od sześciu lat. Służył w zabez-

pieczeniu, ale zawsze marzył o robocie operatora. Dwa 
lata temu podjął próbę spełnienia tych marzeń, niestety 
z powodu kontuzji zakończoną niepowodzeniem. Nie 
poddał się – wyleczył kolano i wrócił do sportu. Jest uty-

tułowanym zawodnikiem MMA. Po roku znów zamel-
dował się na selekcji i tym razem ją ukończył. 

Później dostał od przełożonych kolejną 
szansę: kurs bazowy. To szkolenie mu-

szą zaliczyć wszyscy absolwenci se-
lekcji, którzy marzą o służbie opera-

tora w zespołach bojowych jednostki. Dlaczego bazów-
ka? „To kwestia ambicji. Czuję, że mogę dać z siebie 
więcej, chcę szkolić się z najlepszymi”, mówi. „Czacha” 
jest jednym z około 30 mężczyzn, którzy we wrześniu 
rozpoczęli roczny kurs. Czego uczą się komandosi? Do-
wództwo JWK uchyliło rąbka tajemnicy i umożliwiło 
„Polsce Zbrojnej” obserwowanie fragmentu szkolenia.

NAJLEPSZE LEKARSTWO: 
PRZEWAGA OGNIOWA

Podglądam część medyczną. Obserwuję żołnierzy, 
którzy godzinami zakładają opaski uciskowe, ćwiczą 
odbarczanie odmy, tamowanie masywnych krwotoków. 
Żmudna robota. Za ten blok odpowiada „Miki”, opera-
tor i ratownik medyczny z zespołu bojowego, wielokrot-
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ny uczestnik misji, m.in. w Iraku i Afganistanie. Pod 
Hindukuszem ratował poszkodowanych, latając amery-
kańskim śmigłowcem medycznym. „Nie wymagamy od 
nich żadnych cudów. Pokazujemy im fazy opieki nad po-
szkodowanym zgodnie z wytycznymi komitetu TC3 
[Tactical Combat Casualty Care], mówimy, czym jest al-
gorytm MARCHE [kolejne litery akronimu oznaczają 
schemat działania ratowniczego]. Uczymy szukać ran, 
a później je zabezpieczać”, tłumaczy medyk.

„Jesteś żołnierzem JWK już od kilku lat. Przygotowa-
łeś się do tego wysiłku? Podpytałeś 
kolegów, jak to będzie?”, zaczepiam 
jednego z kursantów. „Trudno mó-
wić o przygotowaniach. W jednostce 
krążą jakieś opowieści o bazówce, 
ale mówi się na ten temat niewiele. 
Jest taka niepisana zasada, że każdy 
musi przejść to sam: bez podpowie-
dzi i wskazówek. To nie klasówka, 
do której można się przygotować. To 
roczny zapier…l”, odpowiada stanowczo. 

Podobnie oceniają to instruktorzy. „Nie interesuje nas 
ich doświadczenie. To nauka od podstaw. Chodzi o to, 
by standaryzować pewne procedury. Zaczynamy więc od 
zasad samopomocy na polu walki, później uczymy, jak 
pomagać poszkodowanemu, a następnie dzielimy mię-
dzy nich zadania, by zrozumieli, jakie obowiązki w sek-
cji ma medyk, a jakie jego pomocnik”, wyjaśnia „Sly”. 
To doświadczony operator-ratownik. Ukończył m.in. 
kurs Special Operations Combat Medic w Międzynaro-
dowym Centrum Szkoleniowym Sił Specjalnych 
w Niemczech. Trzykrotnie na misji służył jako medyk, 
podczas swojej ostatniej zmiany był głównym medykiem 
SOAT-50 (Special Operations Advisory Team). 

„Uczymy ich medycyny i taktyki, bo trzeba pamiętać, 
że najlepszym lekarstwem na polu walki jest przewaga 
ogniowa. Każdy z nich zawsze najpierw będzie operato-
rem, dopiero później medykiem”, przyznaje „Sly”. Ra-
townik widzi błędy kursantów, ale i tak uważa, że idzie 
im całkiem nieźle. „Najważniejsze jest to, by umieli 
z tych błędów wyciągać wnioski, aby wiedzieli, jak postą-
pić w realnej sytuacji”, mówi. I zaraz dodaje: „Te umiejęt-
ności przydadzą im się nie tylko na wojnie. Mogą je wy-
korzystać podczas pobytów na poligonie, szkoleń, skoków 
spadochronowych czy nawet w razie kolizji drogowej”. 

Po kilkudziesięciu godzinach treningów przychodzi 
czas na egzamin. W każdej sekcji jeden z żołnierzy od-
grywa poszkodowanego, jest też medyk, jego pomocnik 
i wsparcie dla nich. „Uwaga! Żołnierz ucierpiał w wyni-
ku wybuchu miny przeciwpiechotnej. Podwójna ampu-
tacja. Odłamek dostał się do klatki piersiowej. Odma! 

Musicie działać szybko”, głośno pokrzykuje jeden z in-
struktorów… „Miałeś taki przypadek na misji?”, pytam 
„Slya”. „Kiedyś do naszej bazy przywieziono siedmiu 
rannych policjantów afgańskich. Jeden był właśnie z od-
mą, konieczna też była podwójna amputacja. Miałem do 
pomocy dwóch medyków. Uratowaliśmy wszystkich, na-
wet tego najciężej rannego”, wspomina. Kursanci znają 
te historie. „Opowiadamy o doświadczeniach, bo to 
działa lepiej na wyobraźnię niż długie wykłady”, przy-
znaje „Miki”. Egzamin trwa wiele godzin, a kursanci 

cierpliwie wykonują polecenia in-
struktorów. Jakie? To tajemnica. 
Wspomnieć można tylko, że noszą 
rannych,  pokonują ki lometry 
w ciemności, udzielają pomocy po-
szkodowanym według różnych sce-
nariuszy. Na koniec jeszcze zadanie 
z hipotermii. Tej nocy każdy poczu-
je, co to znaczy zmarznąć…

BOLI? TO DOBRZE!
„Bazówka to dla żołnierzy ogromny wysiłek, którego 

nie można porównać z niczym innym. Jeśli żołnierze 
myśleli, że na selekcji dali z siebie wszystko, to my im 
szybko udowodnimy, jak bardzo się mylili”, mówi 
„Kraszan”, starszy podoficer dowództwa JWK. „Przed 
nimi rok życia w niepewności, bo to, że są na bazówce, 
nie oznacza, że ją ukończą. Odpaść można na każdym 
kroku”, dodaje. Pierwszy podoficer JWK wyjaśnia, że 
w służbie komandosa szkolenie bazowe to moment 
kluczowy. „To, jak teraz się wyszkolą, będzie miało 
wpływ na całą ich późniejszą służbę. Dlatego poczują 
tę bazówkę w mięśniach i w głowie. Przeżyją to, co 
w SOF [Special Operation Forces] najgorsze”, przy-
znaje „Kraszan”.

W roli kierownika bazówki debiutuje w tym roku 
„Mrówki”, oficer z dziesięcioletnim stażem w zespole 
bojowym, w tym siedem lat spędził jako dowódca grupy 
specjalnej. Trzykrotnie służył w Afganistanie, gdzie 
uczestniczył w najtrudniejszych operacjach prowadzo-
nych przez zespół bojowy TF50. „Opracowywałem pro-
gram kursu, wykorzystując wiedzę i doświadczenie mo-
jego poprzednika”, mówi. Szczegółów zdradzić jednak 
nie może. Wyjaśnia tylko, że poziom trudności zajęć 
stale rośnie. „Zaczynamy od podstaw, czyli pracy z bro-
nią. Do znudzenia mówimy o zasadach bezpieczeństwa. 
Jeśli ktoś nie potrafi się dostosować do tempa pracy i re-
gulaminu, odpada. Po pierwszym miesiącu pożegnali-
śmy już jednego kursanta”, przyznaje.

Oficer tłumaczy także, że roczne szkolenie podzielone 
jest na kilka etapów, a każdy kończy się egzaminem. 

POZIOM TRUDNOŚCI 
ZAJĘĆ STALE ROŚNIE. 
JEŚLI KTOŚ NIE POTRA-
FI SIĘ DOSTOSOWAĆ 
DO TEMPA PRACY I RE-
GULAMINU, ODPADA
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KAŻDEGO DNIA PADALIŚMY Z NÓG. 
MYŚLELIŚMY, ŻE JUŻ WIĘCEJ 
NIE DA SIĘ Z NAS WYCISNĄĆ, ŻE TO 
MAKSIMUM NASZYCH MOŻLIWOŚCI

„Zaczynamy od bloku strzeleckiego, żeby sprawdzić, na 
jakim poziomie są żołnierze, jeśli chodzi o broń osobistą 
i zespołową. Ci, którzy zaliczą ten blok, idą dalej. A da-
lej jest m.in. szkolenie z topografii, terenoznawstwa, me-
dycyny, łączności”, wylicza. Kandydaci na operatorów 
będą się uczyć technik linowych, współdziałania ze śmi-
głowcami, wspinaczki, szkolić się z działania w górach 
i w wodzie. Zaliczą także blok z zielonej taktyki oraz 
nauczą się czarnej. „Szkolenie z zielonej wspomina się 
najgorzej. To tyranie przez kilka miesięcy w lesie. Od-
bywa się zimą, więc warunki są trudne”, przyznaje 
„Mrówki”. Przed komandosami także szkolenie z dzia-
łań niekonwencjonalnych oraz kursy SERE (Survival, 
Evasion, Resistance, Escape). 

Kim są żołnierze, którzy trafili na bazówkę? Wszyscy 
przed jej rozpoczęciem musieli zdać testy sprawnościo-
we oraz zaliczyć egzamin strzelecki. Kandydaci mają 
średnio po 30 lat, różne stopnie wojskowe i doświadcze-
nie w służbie. Są wśród nich absolwenci selekcji sprzed 
kilku lat, a nawet tegorocznej, a także kursu Jata (szko-
lenie cywilów prowadzone przez Ośrodek Szkolenia 
Wojsk Specjalnych w Lublińcu). Jednym z nich jest 
Daniel. „O służbie w specjalsach marzyłem od kilkuna-
stu lat. Konsekwentnie realizuję swój plan”, mówi. 

PRZEKRACZANIE HORYZONTU
„Bazówkę trzeba potraktować jak mocno przedłużoną 

selekcję. Kandydaci na operatorów są cały czas bacznie 
obserwowani przez instruktorów. Oceniamy nie tylko 

umiejętności i postępy w szkoleniu, ale także indywidu-
alne predyspozycje do służby w zespole”, wyjaśnia 
„Arek”, dowódca zespołu bojowego w JWK. On swoją 
bazówkę zaliczył kilkanaście lat temu. „Dobrze to wspo-
minam, chociaż było ciężko. Oni też będą się kiedyś 
uśmiechać na tę myśl, ale teraz muszą przejść swoje”, 
dodaje. Wyjaśnia, że szkolenie ułożono tak, by każdy 
zdobył podstawowe umiejętności pozwalające na służbę 
w sekcji działań specjalnych. „To taka baza dla koman-
dosa. Dopiero po rocznym szkoleniu żołnierze będą 
uczyć się współdziałania w ramach sekcji, do której tra-
fią. Żeby dobrze i w pełni wyszkolić operatora, trzeba 
długich miesięcy, jeśli nie lat”, zaznacza komandos.

Kilka miesięcy temu swoją bazówkę ukończył „Pirat”. 
Przyznaje, że podczas kursu stoczył podwójną walkę: 
z trudami szkolenia i zdrowiem. „Miałem kontuzję sta-
wu skokowego. Bolało jak cholera, ale nie mogłem się 
poddać. Byłem przed czterdziestką. To był ostatni mo-
ment na bazówkę. Przyszedłem do JWK z Policji, ale 
nie po to, by pracować w zabezpieczeniu. Cel był od po-
czątku jasny: operator w zespole bojowym”, podkreśla. 
Zaznacza też, że to był najcięższy rok w jego życiu. 
„Ale nic dotąd nie dało mi tyle satysfakcji. Przez rok na-
sze organizmy były poddane maksymalnemu wysiłkowi. 
Myśleliśmy, że już więcej nie da się z nas wycisnąć, że 
to maksimum naszych możliwości. Ale kolejnego dnia 
instruktorzy udowadniali nam, że możemy szybciej 
strzelać, szybciej biegać, szybciej się wspinać. Tak, jak-
by nie istniała żadna granica”, przyznaje.
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Jak wygląda służba lotników z Krzesin,
odkąd F-16 przejęły zadania MiG-29?

ODDECH DLA F-16
E WA  K O R S A K

6 lipca 2018 roku. Pod Pasłękiem rozbija się myśli-
wiec MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
z Malborka, pilotujący go kpt. Krzysztof Sobański 
ginie. Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja 

Badania Wypadków Lotniczych. Jednocześnie armia po-
dejmuje decyzję o uziemieniu nie tylko samolotów 
MiG-29 z bazy w Malborku i z Mińska Mazowieckiego, 
lecz także Su-22. Wstrzymano wszystkie loty, zarówno 

szkoleniowe, jak i operacyjne. Załogi MiG-ów zostają 
odsunięte od pełnienia dyżurów bojowych, a piloci 
z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego dowiadują się, że nie 
polecą na VIII zmianę PKW Orlik, która ma się rozpo-
cząć w styczniu 2019 roku. Wszystkie te zadania przej-
mują piloci F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach i 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Ła-
sku (ze względu na trwający remont lotniska piloci oraz 

ARMIA / SIŁY POWIETRZNE

Z  I r e n e u s z e m 
N o w a k i e m
o specyfice służby 

w krzesińskiej bazie 
i przechodzeniu pilotów 

do cywila rozmawia 
Ewa Korsak.

MOTYWACJA 
DO LATANIA
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samoloty stacjonują w krzesińskiej bazie). 
„Wszystko spadło na nas. Trudno nie mówić 
o zaskoczeniu, ale oczywiście byliśmy gotowi 
do tych zadań i wykonujemy je od lipca w stu 
procentach. To jest duże obciążenie dla bazy, 
szczególnie że nowe zadania musimy godzić 
ze szkoleniem”, przyznaje płk pil. Ireneusz 
Nowak, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Tak-
tycznego w Poznaniu. 

SAMI 
NA DYŻURZE 

Najważniejszym z do-
datkowych obowiązków jest 

dyżur bojowy. Polska w 1999 roku 
zobowiązała się do tego, że para my-

śliwców 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu będzie czuwała nad bezpie-
czeństwem polskiego i sojuszniczego nie-

ba. Do lipca 2018 roku takie dyżury peł-
nił personel czterech baz: krzesińskiej 

i łaskiej z F-16 oraz malborskiej 
i mińskiej z MiG-29. Od momentu 

uziemienia tych ostatnich całą od-
powiedzialność za dyżury przeję-

li piloci z Krzesin i Łasku. Jak to wpływa na 
system ich szkolenia? 

„Na pewno w jakimś stopniu go obciąża”, 
potwierdza gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, in-
spektor sił powietrznych. Dyżur bojowy 
dwóch pilotów rozpoczyna się o godzinie 8.00 
rano i trwa 24 godziny. Po nim każdy z pilo-
tów ma dzień wolny. „Są więc wykluczeni 
z lotów w bazie przez dwa dni. Chyba że 
w grę wchodzą loty nocne, wówczas potrzebu-
ją 12 godzin przerwy przed rozpoczęciem dy-
żuru. Nie są zatem włączani w szkolenia i za-
dania operacyjne czasami nawet trzy dni w ty-
godniu”, mówi ppłk Paweł Kowalczyk, 
dowódca 3 Eskadry Lotniczej 31 Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Krzesinach. „Jest to duże 
obciążenie ze względu na ciągłość sytuacji”, 
dodaje podpułkownik. Jak radzą sobie z tym 
w bazie? „Staramy się na przykład nie delego-
wać na dyżury instruktorów oraz pilotów, któ-
rzy są w trakcie szkolenia”, mówi ppłk Kowal-
czyk. Zaznacza jednak, że nie jest łatwo, 
zwłaszcza że w szkolenie zaangażowany jest 
nie tylko pilot szkolący się oraz instruktor, po-
trzebni są jeszcze inni piloci, którzy odegrają 

Czy system szko-
lenia pilotów 
F-16 jest zagrożony?

Na pewno nie. Z czego miałoby 
wynikać zagrożenie? Z obciążenia 
bazy w Krzesinach zadaniami pilo-
tów MiG-29? To jest duże wyzwanie 
dla całego skrzydła. Sytuację kompli-
kuje fakt wyłączenia lotniska w Ła-
sku. Owszem, obawialiśmy się, co 
będzie, jeśli ta sytuacja potrwa dłużej. 
MiG-i na początku listopada dostały 
jednak zielone światło do latania. 
Wkrótce wszystko wróci do normy.

Podobno z armii odchodzą do-
świadczeni piloci instruktorzy.

Po pierwsze, to jest naturalne, że 
żołnierze odchodzą. Po drugie, na-
prawdę są to jednostkowe przypad-
ki. Nie ma żadnych masowych 
odejść, które budziłyby niepokój. 
Oczywiście chciałbym, żeby niektó-
rzy z tych ludzi zostali. Państwo za-
inwestowało duże pieniądze w ich 
szkolenie i szkoda rezygnować 
z ich umiejętności. Musimy zacząć 
rozmawiać o systemie, który po-
zwoliłby nam na zatrzymanie takich 
osób w wojsku. Trzeba przestać po-
wielać utarte schematy, a zacząć 
myśleć krytycznie, biorąc pod uwa-
gę różne punkty widzenia. Jeśli mó-
wi się, że przez kompetencje rozu-
miemy wiedzę, umiejętności i posta-
wy, to trzeba też powiedzieć, że 
zarówno piloci F-16, jak i pozostały 
personel obsługujący naszą flotę 

prezentują kompetencje unikatowe 
w skali sił zbrojnych, a na ich zdo-
bycie przeznaczono ogromne środki 
finansowe. Ważne jest również 12 
lat zdobywania doświadczenia, któ-
re obecnie plasuje nas w czołówce 
europejskiego lotnictwa wojskowe-
go. Jakie rozwiązania powinniśmy 
przyjąć? Myślę, że czas na rozpo-
częcie szerokiej dyskusji o możli-
wych rozwiązaniach prawno-finan-
sowych. Chociaż znam wszystkich 
pilotów osobiście i wiem, że to nie 
pieniądze są głównym powodem 
odejścia z armii. 

A co nim jest?
Cóż, 40-, 45-letni pilot F-16 

w pewnym momencie zaczyna się 
zastanawiać, co dalej zrobić ze swo-
im życiem. Latanie myśliwcem 
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rolę przeciwnika podczas walk powietrznych, 
instruktorzy, którzy poprowadzą wykłady teo-
retyczne czy zajęcia na symulatorach. „Nie-
zbędne są też służba wysokościowo-ratowni-
cza oraz personel techniczny, którzy razem 
z nami pełnią dyżur bojowy, więc zasoby 
ludzkie do szkolenia i zadań operacyjnych czy 
ćwiczeń krajowych i zagranicznych są ograni-
czone”, mówi ppłk Paweł Kowalczyk. „Ta sy-
tuacja jeszcze chwilę potrwa”, komentuje 
gen. Jacek Pszczoła. Do kiedy? 

Na początku listopada samoloty MiG-29 
wróciły do służby i wzbiły się w niebo. Minie 
jednak jeszcze trochę czasu, zanim ponownie 
znajdą się w grafiku dyżurów bojowych. 
„Wszyscy lotnicy muszą przejść proces wzno-
wienia nawyków pilotażowych w każdych wa-
runkach atmosferycznych w dzień i nocy. Będę 
zadowolony, jeśli zakończy się on w pierw-
szym kwartale 2019 roku. Piloci muszą czuć 
się w powietrzu bezpiecznie, a to można osią-
gnąć dzięki regularnemu lataniu. Kiedy tak się 
stanie, sam zamelduję dowódcy generalnemu, 
że maszyny MiG-29 są gotowe do podjęcia dy-
żurów bojowych. Nie zamierzam jednak niko-
go popędzać. Pośpiech nie jest wskazany”, mó-
wi gen. bryg. Jacek Pszczoła. Dodaje również, 

że nie zdarza się to w polskich siłach powietrz-
nych pierwszy raz. „W podobnej sytuacji 
w 2003 roku byli piloci MiG-29. Na okrągło 
trzymali dyżury bojowe, kiedy wycofywano ze 
służby MiG-21”, mówi Pszczoła. „Wiem, że 
realia są inne niż przed lipcem 2018, ale za-
pewniam: mamy kontrolę nad tym, by szkole-
nie lotnicze jakościowo nie ucierpiało”, dodaje 
inspektor sił powietrznych. 

Obciążeniem dla personelu krzesińskiej ba-
zy jest też objęcie VIII zmiany PKW Orlik. 
Misja Baltic Air Policing była zadaniem pilo-

nie może trwać wiecznie, bo bardzo 
niekorzystnie wpływa na zdrowie. 
Chciałbym zaznaczyć, że dla mnie 
40-letni pilot jest u szczytu swoich 
możliwości, ale bez odpowiedniej 
motywacji się wypala. A na cywil-
nym rynku znajdzie dziś atrakcyjne 
oferty relatywnie spokojnej pracy. 
Każde odsunięcie takiej decyzji 
w czasie przez doświadczonego pi-
lota nawet o dwa, trzy lata będzie 
z korzyścią dla sił zbrojnych.

Czy przez odejścia 45-letnich pilo-
tów w systemie szkolenia powsta-
nie luka generacyjna? 

Dziś nie ma takiego zagrożenia. 
Ale podobna sytuacja byłaby bardzo 
niebezpieczna. Dotyczy to nie tylko 
szkolenia, lecz także tego, co udało 

nam się wypracować w ciągu 12 lat 
obecności F-16 w Polsce, czyli dba-
łości o procedury i pewnej kultury 
organizacji lotów, a także doświad-
czeń z międzynarodowych szkoleń 
i misji w Kuwejcie. Tego nie powin-
niśmy stracić. Nie możemy pozwolić 
na to, by poruczników, kapitanów 
zostawić samym sobie. Oni muszą 
się uczyć od starszych. 
 
A młodych pilotów jest na tyle du-
żo, że zastąpią odchodzących? 

Tak. To się wyrównuje, ale nie 
mogę mówić o konkretnych licz-
bach, bo są to informacje niejawne. 
A propos młodych pilotów to muszę 
dodać, że jestem pozytywnie zasko-
czony. Fajnie się patrzy na to, jak są 
zmotywowani. Dlatego wykorzystu-

jemy każdą możliwą godzinę, żeby 
ich czegoś nauczyć. Rzucamy ich na 
głęboką wodę, dajemy coraz trud-
niejsze zadania, zabieramy na mię-
dzynarodowe szkolenia. Mniej do-
świadczeni również brali udział 
w misji w Kuwejcie.

Skąd wynika pana zaufanie do lu-
dzi jeszcze niesprawdzonych?

Ja nie mam anonimowych ludzi. 
Znam nawet tych najmłodszych. 
Wiem, jak sobie radzą w powietrzu, 
bo często latam z nimi. Nie skieruję 
nikogo do zadania, którego nie wy-
kona. Ale jeśli wiem, że młody pilot 
da radę, to nie ma na co czekać. 

Czy w bazie jest problem z wy-
mianą części do F-16?

DO LISTOPADA 2018 
ROKU PILOCI F-16 
ORAZ TECHNICY WZIĘLI 
UDZIAŁ W OŚMIU 
MIĘDZYNARODOWYCH 
MANEWRACH, M.IN. NA 
SŁOWACJI, W HISZPANII 
I NA UKRAINIE

ARMIA / SIŁY POWIETRZNE
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tów MiG-29 (wyjątek stanowiła VII zmiana, gdy PKW 
stworzyły F-16). „Na pewno załogi MiG-ów nie polecą 
na VIII zmianę PKW Orlik. Zbyt późno na taką decyzję. 
To zadanie wykonają przygotowane do tej misji załogi 
F-16”, mówi gen. bryg. Pszczoła. „Piloci z Krzesin 
w drugiej połowie listopada przeszli wymaganą certyfi-
kację. Załogi, które polecą na Litwę, przygotowywały 
się do kolejnej misji w Kuwejcie, ta się jednak nie odby-
ła”, wyjaśnia „Rattler”, pilot F-16 i szef sekcji szkolenia 
lotniczego 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

GRAFIK PEŁEN... ZMIAN
W 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego nawet bez dodat-

kowych zadań mają ręce pełne roboty. Do listopada tego 
roku piloci F-16 oraz technicy wzięli udział w ośmiu 
międzynarodowych manewrach, m.in. na Słowacji, 
w Hiszpanii i na Ukrainie. „Ćwiczenia trwają nawet kil-
ka tygodni. Nie narzekamy jednak, bo to dla nas bardzo 
cenne doświadczenia”, mówią piloci. Wiele też dzieje 
się w Polsce. Na przykład US Aviation Detachment, 
czyli prowadzone w Polsce kilka razy w roku rotacyjne 
polsko-amerykańskie szkolenia lotnicze. We wrześniu 
tego roku do Krzesin przyleciało osiem myśliwców F-16 
ze 176 Eskadry Lotnictwa Taktycznego z USAF Air Na-
tional Guard z bazy Truax w Madison w stanie Wiscon-
sin. „W szkoleniu wzięła udział również część polskich 
maszyn. Przez dwa tygodnie wykonywaliśmy codzien-

nie osiem misji CAS, czyli bliskiego wsparcia z powie-
trza wojsk lądowych, oraz walki manewrowe”, opowiada 
„Rattler”. Potwierdza to ppłk Paweł Kowalczyk: „Nie 
zostawiamy lotników, którzy do nas przylecieli, samym 
sobie. Szkolimy się razem z nimi. Przylecieli w ramach 
wsparcia flanki wschodniej – czyli też dla naszego bez-
pieczeństwa. Nasze zaangażowania i postawa kształtują 
relacje międzynarodowe. Przekierowujemy część wysił-
ku szkoleniowego na działania sojusznicze”. Do tego 
dochodzą loty operacyjne czy udział w takich ćwicze-
niach, jak „Anakonda”, wsparcie ćwiczących wojsk lą-
dowych czy szkolenia z JTAC-ami.

Lotnicy opowiadają, że pod koniec każdego roku przy-
gotowują grafik pracy na następny. Wpisują tam kolejne 
ćwiczenia, szkolenia, wyloty zagraniczne. Na podstawie 
tego zestawienia mogą zaplanować na przykład swoje 
urlopy. Ale kiedy przychodzą dodatkowe, niezaplanowa-
ne wcześniej zadania, grafik zaczyna się sypać. „Tu mu-
simy wysłać dwa samoloty więcej, tam wesprzeć szkole-
nia sił lądowych czy marynarki wojennej, tu dochodzi lot 
operacyjny, a tam dyżur bojowy”, mówi ppłk Kowalczyk. 
Piloci F-16 podkreślają, że są gotowi na to, by wypełniać 
każde powierzone im zadanie, bo zdają sobie sprawę 
z tego, że ich służba jest ważna z perspektywy nie tylko 
Polski, lecz także całego NATO. „Brakuje nam jednak 
tego oddechu, który mieliśmy, gdy zadania dzieliliśmy 
z pilotami MiG-ów”, przyznają. 

Płk pil. IRENEUSZ NOWAK jest dowódcą 

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz 

pilotem F-16. Jego nalot wynosi 

2900 godzin, z czego ponad 2000 

godzin na F-16. Pilot klasy mistrzowskiej 

z uprawnieniami instruktorskimi na F-16. 

Zdarza się. Czekamy na nie nawet 
rok, jednak sobie z tym radzimy. Je-
śli potrzebujemy, powiedzmy, jakie-
goś agregatu, a samolot musi być go-
towy na już, to po prostu „pożycza-
my” go z innego samolotu, który 
w tym czasie przechodzi dłuższą ob-
sługę serwisową. To nie jest najlep-
sza metoda, ale niestety nieuniknio-
na. I tak się dzieje nie tylko u nas. 

Najważniejsze wyzwania dla F-16?
Sen z powiek spędza mi rok 2020, 

kiedy inspektorzy z sojuszu przepro-
wadzą certyfikację gotowości bojo-
wej załóg przeznaczonych do wspie-
rania operacji natowskich TACE-
VAL. Na ćwiczeniach sprawdzą 
wszystkie elementy wykorzystywane 
podczas realnego działania w kon-

flikcie zbrojnym. Co do 2019 roku, 
to dużym wydarzeniem będzie ode-
branie zmodernizowanego lotniska 
w Łasku. Dzięki pomocy finansowej 
Amerykanów mogliśmy wydłużyć 
pas o 500 m, co umożliwi przyjmo-
wanie wszystkich rodzajów statków 
powietrznych. Została też przebudo-
wana cała infrastruktura tamtejszego 
lotniska, łącznie z pomocami nawi-
gacyjnymi. Oczywiście odbędzie się 
VIII zmiana PKW Orlik, podczas 
której będziemy państwem wiodą-
cym, co oznacza, że w razie alarmu 
bojowego jako pierwsi zostaniemy 
poderwani do lotu bojowego. Czeka-
ją nas też „NATO Tiger Meet” we 
Francji oraz ćwiczenia „Frisian 
Flag” w Hiszpanii, a także ciągła ro-
tacja amerykańskich lotników w ra-

mach Aviation Detachment. W tym 
roku zostaliśmy zaproszeni do Tacti-
cal Leadership Programme, ale nie 
tylko po to, żeby się szkolić, lecz 
także podzielić swoimi doświadcze-
niami. Jestem z tego bardzo dumny, 
bo to sygnał, jak jesteśmy postrzega-
ni w tej międzynarodowej rodzinie 
lotniczej. Kiedy F-16 pojawiły się 
w Polsce, marzyliśmy o takim pozio-
mie wyszkolenia lotników, jaki był 
w Belgii, Norwegii czy Holandii. 
Dziś wiem, że go osiągnęliśmy. 
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D wa ostatnie kwartały roku to czas wielkich 
zmian w LITPOLUKRBRIG. Służba w Wie-
lonarodowej Brygadzie z Lublina ma charak-
ter rotacyjny, a wymianie w cyklu trzyletnim 

podlegają nie tylko oficerowie sztabu, lecz także klu-
czowy personel dowódczy. Pierwszym dowódcą był Po-
lak gen. bryg. Adam Joks, który po niespełna roku zo-
stał wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe, więc 
zastąpił go gen. bryg. Zenon Brzuszko. We wrześniu 
z kolei jego obowiązki przejął Ukrainiec – płk Dmitrij 
Bratiszko. Zastępcą nowego szefa jest teraz Litwin – 
płk Arturas Jasinskas, a szefem sztabu Polak – płk Michał 
Małyska.

SCALANIE NA NOWO
Nowy dowódca Wielonarodowej Brygady wcześniej 

był zastępcą dowódcy 80 Samodzielnej Brygady Desan-
towo-Szturmowej we Lwowie. „Moje wyznaczenie nie 
było spontaniczne. Do objęcia dowództwa przygotowy-
wałem się półtora roku. Gdy okazało się, że spełniam 
wymagane kryteria, odbyłem serię kursów przygoto-
wawczych”, mówi dowódca LITPOLUKRBRIG i jed-
nocześnie zaznacza, że nie pierwszy raz służy w mię-
dzynarodowym środowisku. „Na misji w Kosowie, 
gdzie stacjonował polsko-ukraiński batalion, byłem do-

wódcą plutonu. Pełniłem również służbę w Iraku”, wy-
licza pułkownik.

Wydawać się może, że dowódca objął stanowisko 
w dość komfortowym okresie. LITPOLUKRBRIG jest 
od 2016 roku jednostką certyfikowaną, żołnierze mają 
za sobą pierwsze misje szkoleniowe. „Dużym wyzwa-
niem jest jednak rotacja. Nowi oficerowie przychodzą do 
brygady z różnych jednostek, a moim zadaniem jest jak 
najszybsze doprowadzenie do sytuacji, w której będą 
»mówili tym samym językiem«. Dlatego już organizuje-
my szkolenia, głównie z MDMP [Military Decision 
Making Process], czyli planowania działań i podejmo-
wania decyzji”, zaznacza płk Bratiszko. 

Dowódca dodaje, że jednym z ważniejszych zadań, ja-
kie sobie postawił, jest przemodelowanie koncepcji szko-
lenia tak, by oficerowie większy nacisk kładli na zajęcia 
taktyczne z jednostkami afiliowanymi niż na ćwiczenia 
dowódczo-sztabowe. „Zależy mi na tym, aby to były zaję-
cia w polu, na poligonach. To najlepszy sposób, by rozwi-
jać umiejętności żołnierzy”, mówi dowódca Litewsko-
-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

FAZA PORZĄDKOWANIA
Za szkolenia w dużej mierze odpowiedzialny jest szef 
sztabu. Od września tę funkcję pełni płk Michał Małyska, 

Rewolucja w Lublinie
Rotacja w Wielonarodowej Brygadzie przyniosła zmiany 

personalne na wszystkich szczeblach, także dowódczych. 
Jak nowi ludzie zmienią lubelską jednostkę?

P I O T R  R A S Z E W S K I
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Płk MICHAŁ 
MAŁYSKA, szef 
sztabu: „Bardzo za-
leży mi na tym, by 
ta brygada była po-
strzegana jako 
prawdziwa jednost-
ka międzynarodo-
wa, której serce
bije jednak
w Lublinie”. 

do tej pory zastępca szefa sztabu. To jeden 
z oficerów, który z Wielonarodową Brygadą 
jest związany od samego początku. „Pocho-
dzę z Lublina, ale zanim przeszedłem do 
LITPOLUKRBRIG, w Dowództwie General-
nym Rodzajów Sił Zbrojnych byłem sekreta-
rzem międzynarodowego zespołu odpowie-
dzialnego za utworzenie jednostki w Lublinie. 
Można powiedzieć, że byłem świadkiem jej 
narodzin”, uśmiecha się pułkownik. „Teraz ja-
ko szef sztabu odpowiadam za większość 
przedsięwzięć, które są tu organizowane, 
i wiem, że czeka nas bardzo intensywny czas. 
Treningi sztabowe z nowo przybyłymi do bry-
gady żołnierzami z trzech państw to tylko jed-
no z wyzwań. Przecież nasi oficerowie cały 
czas biorą udział również w międzynarodo-
wych szkoleniach, takich jak chociażby nie-
dawne ćwiczenia „Seven Stars” w Grecji. Są 
też zaangażowani w przygotowania do przy-
szłorocznych manewrów „Agile Spirit” w Gru-
zji, w których nasza brygada będzie odgrywała 
bardzo ważną rolę”, zaznacza szef sztabu. 

Pułkownik podkreśla, że nie jest zwolenni-
kiem rewolucyjnych zmian, więc sama struk-
tura sztabu powinna zostać zachowana. „Nie 
zmienia się tego, co dobrze funkcjonuje. Mogą 
jednak ulec modyfikacji pewne stanowiska, 
szczególnie pracowników wojska”, zapewnia 
płk Małyska i tłumaczy: „Gdy brygada była 
w fazie tworzenia, nikt nie był w stanie prze-
widzieć, jakie konkretnie zadania będzie wy-
konywał każdy pracownik. Teraz po trzech la-
tach chcemy wszystko uporządkować, żeby 
funkcjonowało jeszcze lepiej”.

TU BIJE JEJ SERCE
Szef sztabu zwraca uwagę również na to, 

jak ważna jest integracja jednostki z lokalną 
społecznością. „Bardzo zależy mi na tym, by 
ta brygada była postrzegana jako prawdziwa 
jednostka międzynarodowa, której serce bije 
jednak w Lublinie. Dlatego staramy się być 
aktywni w środowisku lokalnym, uczestniczy-
my w uroczystościach rocznicowych, organi-
zujemy akcje sportowe, na przykład turnieje 
piłki nożnej”, wylicza płk Małyska i przyzna-
je, że takie działania pomagają również 
w szybszej integracji nowo przybyłych ofice-
rów z Litwy i Ukrainy. „Dla nas, polskiego 
personelu, jest to wyzwanie. Polska jest pań-

stwem gospodarzem tej brygady, więc na nas 
spoczywa większa odpowiedzialność zapew-
nienia jej sprawnego działania, chociażby pod 
względem logistycznym, a także codziennego 
funkcjonowania jej żołnierzy. To my musimy 
pomóc znaleźć naszym zagranicznym partne-
rom mieszkania, ich dzieciom szkoły, zapew-
nić nauczycieli języka polskiego”, tłumaczy 
płk Małyska. 

Na potrzebę silniejszej integracji z lokalną 
społecznością zwraca również uwagę płk Ar-
turas Jasinskas, który objął stanowisko za-
stępcy dowódcy LITPOLUKRBRIG po ukra-
ińskim oficerze płk. Volodymyrze Yudanovie. 
„Wcześniej byłem dowódcą litewskich sił 
ochotniczych i wiem, że armia powinna być 
blisko ludzi. Zresztą każdy z nas, oficerów li-
tewskich, polskich czy ukraińskich, jest w pe-
wien sposób ambasadorem swojego kraju”. 
Oficer przyznaje, że kiedy przyszedł do bry-
gady, nie zdawał sobie sprawy z tego, w jak 
wiele przedsięwzięć jest zaangażowana mię-
dzynarodowa jednostka. „Byłem zaskoczony 
intensywnością zajęć szkoleniowych i spo-
dziewałem się, że będzie mniej pracy”, pusz-
cza oko płk Jasinskas i dodaje: „Brygada 
przecież nie ma na co dzień batalionów, więc 
wydawało mi się, że będzie to głównie służba 
administracyjna. Tak jednak wcale nie jest”.

Jeśli chodzi o sprawy czysto wojskowe, za-
stępca dowódcy Wielonarodowej Brygady 
uważa, że duży nacisk powinien być położony 
na szkolenie jednostek i kadry indywidualnej 
krajów partnerskich. „Chciałbym zintensyfiko-
wać pomoc dla oficerów ukraińskich, ale nie 
tylko tych, którzy tu pracują, lecz również tych 
na Ukrainie. W brygadzie nie ma bowiem na 
przykład podoficerów z Ukrainy, którzy mo-
gliby tu zdobywać doświadczenie w kwestiach 
sztabowych”, przekonuje zastępca dowódcy 
LITPOLUKRBRIG. 

Jak zatem personel dowódczy wyobraża so-
bie międzynarodową brygadę za trzy lata, gdy 
dojdzie do kolejnej rotacji? „Zależy mi na tym, 
żeby mój następca przejął zespół gotowy do 
działania podczas misji nie tylko szkolenio-
wych, lecz także bojowych. Jeśli natomiast cho-
dzi o sprawy pozawojskowe, chcemy być amba-
sadorami naszych krajów, pokazywać naszą 
kulturę i tradycje”, podkreśla płk Dmitrij 
Bratiszko, dowódca LITPOLUKRBRIG. 
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Większość wzorców i dobrych praktyk funk-
cjonowania powstałych przed dwoma laty 
wojsk obrony terytorialnej można znaleźć 
w państwach, w których formacje zbliżone 

do WOT-u istnieją od dziesięcioleci. „Jest to jeden 
z głównych powodów, dla których rozwijamy współpra-
cę międzynarodową”, mówi gen. dyw. Wiesław Kukuła, 
dowódca wojsk obrony terytorialnej. 

NIE KOPIUJEMY, LECZ WSPÓŁDZIAŁAMY
Jednym z milowych kroków na drodze zdobywania 

doświadczeń było pierwsze spotkanie dowództw forma-
cji obrony terytorialnej. W październiku do Warszawy 

przyjechali przedstawiciele z aż 12 państw: Estonii, 
Litwy, Łotwy, Izraela, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Da-
nii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Węgier i USA. Obrady 
odbyły się w ramach Europejskiej Inicjatywy Współpra-
cy Regionalnej Obrony Terytorialnej (European Territo-
rial Defence Regional Cooperation Initiative). Pomysł 
jej utworzenia zrodził się w dowództwie polskich wojsk 
OT, któremu zależało na zintegrowaniu tego rodzaju for-
macji z różnych państw, wymianie doświadczeń ze 
współpracy cywilno-wojskowej, zarządzania kryzysowe-
go i katastrof oraz organizacji wspólnych ćwiczeń 
i szkoleń. I o tym m.in. dyskutowali przedstawiciele 
obrony terytorialnej z zaproszonych krajów.

P A U L I N A  G L I Ń S K A

Ćwiczenia w Estonii, międzypaństwowe zawody paramedyczne, a także 
współpraca z USA i Izraelem – to tylko mała część planów współdziałania 

wojsk obrony terytorialnej z sojusznikami.

Terytorialsi bez granic
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„NASI GOŚCIE NIE MOGLI WYJŚĆ 
Z PODZIWU, W JAKI SPOSÓB W CIĄ-
GU 22 MIESIĘCY UDAŁO NAM SIĘ 
SKUPIĆ W SWOICH SZEREGACH AŻ 
TYLU ŻOŁNIERZY. PODPYTYWALI, 
JAK TO ROBIMY. ZAINTERESOWALI 
SIĘ TYM GŁÓWNIE SZWEDZI",
MÓWI PŁK MACIEJ KLISZ

„Każda z formacji ma swoją specyfikę, inne 
struktury i podległości, ale co do zasady cele 
naszego działania są tożsame. Dlatego w wie-
lu praktycznych aspektach możemy wymie-
niać się doświadczeniami. Nie przez kopiowa-
nie, lecz osiąganie zdolności narodowych 
dzięki współpracy z innymi nacjami. Od każ-
dego możemy się czegoś nauczyć”, uważa 
płk Maciej Klisz, szef sztabu DWOT-u.

Oficer wskazuje, że warto oprzeć się na do-
świadczeniach Amerykanów, chociażby zwią-
zanych z rekrutacją czy nowymi technologami. 
Na Litwie, Łotwie czy w Estonii, gdzie forma-
cje obrony terytorialnej liczą zaledwie po kil-
ka, kilkanaście tysięcy ochotników, można zo-
baczyć, w jaki sposób osiągnęły elitarny status. 
Z kolei w Finlandii czy Szwecji stanowią one 
kręgosłup obrony narodowej. „Te kraje mają 
wiele ciekawych rozwiązań. Zainteresowały 
nas na przykład nordyckie doświadczenia 
w zakresie tzw. zielonej taktyki czy ich znako-
mity ośrodek do strzelań snajperskich. Okazu-
je się jednak, że i my, mimo krótkiego okresu 
funkcjonowania, mamy czym inspirować so-
juszników. Mówię tu chociażby o naszych spo-
sobach rekrutacji do służby, wykorzystywanej 
przez nas amunicji krążącej Warmate czy poli-
gonach”, dodaje płk Klisz.

Oficerowie z DWOT-u po spotkaniu z kole-
gami z zagranicy zauważyli, że oprócz zbież-
nych celów wszystkie formacje łączą podobne 
wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Dziś 

na przykład niemal każde państwo ma trudno-
ści z rekrutacją do służby i utrzymaniem per-
sonelu. „Okazuje się, że nie jest to problem 
Szwedów czy Litwinów, a raczej nowocze-
snych społeczeństw. Nas w tak dużym stopniu 
jeszcze nie dotyczy, bo jesteśmy na początku 
drogi, ale mamy świadomość, że może się po-
jawić. Warto więc wspólnie z sojusznikami 
już zawczasu szukać sposobów, by temu zara-
dzić”, mówi płk Klisz. Oficer podkreśla jed-
nocześnie, że w kwestii rekrutowania żołnie-
rzy Polska może stanowić przykład dla innych 
państw. „Nasi goście nie mogli wyjść z podzi-
wu, w jaki sposób w ciągu 22 miesięcy udało 
nam się skupić w swoich szeregach aż tylu 
żołnierzy. Podpytywali, jak to robimy. Zainte-
resowali się tym głównie Szwedzi, którzy 
dziesięć lat temu w Gwardii Narodowej mieli 
ponad milion ludzi do dyspozycji, a dziś jest 
ich zaledwie 50 tys. Okazało się, że nie wyko-
rzystują w pełni nowych technologii. Nie ma-
ją też wokół czego budować etosu swojej for-
macji, czegoś, z czym mogliby się utożsamiać 
ludzie młodzi i starsi. Opowiedzieliśmy im 
więc o Armii Krajowej, o tym, że dla nas bar-
dzo ważna jest tradycja, która potencjalnych 
kandydatów przyciąga jak magnes”, mówi 
płk Klisz.

NIE TRZEBA WYMYŚLAĆ PROCHU
Spotkanie w ramach inicjatywy było jed-

nym z wielu aspektów rozwijanej coraz moc-

„Żołnierze WOT-
-u działają lokalnie, 
w małych grupach, 
więc muszą umieć 
integrować ludzi 
wokół siebie, anga-
żować ich, mobilizo-
wać do działania. 
To bez wątpienia 
wymaga umiejętno-
ści przywódczych”, 
przekonuje
st. chor. sztab.
Andrzej Wojtusik.
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niej przez WOT współpracy między-
narodowej. W maju 2018 roku ofice-
rowie WOT-u jako obserwatorzy 
wzięli udział w ćwiczeniach „Hed-
gehog/Sill” organizowanych przez 
siły zbrojne Estonii. W przyszło-
rocznych manewrach będą już ćwi-
czyć jako pełnoprawni uczestnicy. 
Podobne plany dotyczą też Litwy, 
Szwecji czy Finlandii. 

To jednak nie wszystko. „Z mery-
torycznym wsparciem sojuszników, 
głównie amerykańskiej Gwardii Na-
rodowej, budujemy też centrum 
szkolenia i szkołę podoficerską 
w Toruniu. Chcemy wprowadzić 
innowacyjny i elastyczny mo-
del szkolenia, zarówno jeśli 
chodzi o czas trwania kur-
sów, jak i program. Dąży-
my do poprawy efektyw-
ności szkoleń i szukamy 
w obecnym systemie 
rezerw, które moż-
n a  w y ko r z y-
stać”, tłumaczy 
gen. Kukuła. 

Dodaje,  że 
zgodnie z deklaracją ministra Mariusza Błaszczaka 
w toruńskim centrum będą mogli się szkolić także nasi 
sojusznicy. „Nie ma dziś ośrodka, który integrowałby 
sojusznicze formacje OT i budował ich zdolności przez 
organizację wspólnych szkoleń. Dlatego już na etapie 
tworzenia centrum chcemy tak przygotować jego struk-
tury, by były gotowe do odgrywania takiej roli w per-
spektywie kilku lat”, mówi dowódca WOT-u. 

Płk Maciej Klisz podkreśla, że wspomniane rozwiąza-
nie nie jest niczym nowym. „Taką drogą podążały na 
przykład wojska specjalne. Rozpoczęły współpracę 
w regionie, potem zdobyły bazę danych na temat możli-
wości szkoleniowych innych państw, by w końcu wejść 
do elitarnego grona członków NATO Special Operations 
Coordination Center. Jesteśmy młodą formacją i nie 
chcemy wymyślać prochu, a raczej korzystać z dobrych, 
sprawdzonych już rozwiązań”, mówi, a dowódca WOT-
-u dodaje: „Wielu moich oficerów pełniło służbę w woj-
skach specjalnych, gdzie zajmowali się taką współpracą. 
To dziś procentuje”, przekonuje gen. Kukuła. 

Dowództwo WOT-u stawia też na współpracę z izrael-
ską formacją Home Front Command. „Chodzi nam 
szczególnie o wykorzystanie ich umiejętności z tzw. 

Urban SAR, czyli ratownictwa 
w warunkach miejskich”, mówi ge-
nerał. 

Jak podkreślają przedstawiciele 
DWOT-u, formacja ma bardzo dużo 
planów współpracy międzynarodo-
wej. Cześć z nich dotyczy także 
szczebla brygad. „Podjęliśmy decy-
zję, by każdej z nich przyporządko-
wać partnera zagranicznego. I tak 
brygada lubelska współpracuje ze 
Szwecją, podlaska z Litwą, podkar-
packa z Estonią, warmińsko-mazur-
ska z Finlandią, a wszystkie koope-
rują też z USA i Izraelem. Prawdo-
podobnie brygada z Małopolski 
będzie kontaktowała się z Węgrami, 

a ta z Zachodniopomorskiego 
z Niemcami”, mówi płk Klisz.

WOT PODOFICERAMI STOI
Planuje się również współpracę 

między formacjami obrony terytorialnej różnych 
państw na szczeblu podoficerskim. „Podczas spo-

tkania przedstawiłem dwa pomysły wspólnych 
przedsięwzięć, które zyskały aprobatę sojuszni-

ków”, mówi st. chor. sztab. Andrzej Wojtusik, pierw-
szy podoficer DWOT-u. Ma na myśli międzynarodowe 
warsztaty paramedyczne z elementami praktycznymi 
dla terytorialsów z państw, które brały udział w paź-
dziernikowym spotkaniu, oraz innych służb ratunko-
wych. Przykładowy scenariusz przewiduje, że kontrole-
rzy przestrzeni powietrznej stracą kontakt z samolotem. 
Okaże się, że maszyna spadła gdzieś na pograniczu 
polsko-litewskim. Kompanie obu państw rozpoczną po-
szukiwania po obu stronach granicy. „W efekcie spotka-
my się w miejscu rozbicia maszyny. I to będzie czas, 
gdy będziemy mogli wypracować wspólne procedury, 
ustalić, kto kieruje akcją, kto zapewnia łączność i jak 
ogólnie ma wyglądać nasze współdziałanie”, mówi 
st. chor. sztab. Wojtusik.

„Żołnierze WOT-u działają lokalnie, w małych gru-
pach, więc muszą umieć integrować ludzi wokół siebie, 
angażować ich, mobilizować do działania. To bez wąt-
pienia wymaga umiejętności przywódczych”, przekonu-
je podoficer. Dlatego jego drugi pomysł dotyczy warsz-
tatów z przywództwa. „Mam swoją wizję na ten temat, 
ale chcę być mądrzejszy o koncepcje z innych państw. 
Liczę na to, że połączenie naszych doświadczeń zaowo-
cuje wspólnymi pomysłami, może nawet cyklicznym 
międzynarodowym kursem w tej dziedzinie”. 

Spotkania w ramach Europej-

skiej Inicjatywy Współpracy 

Regionalnej Obrony Terytorialnej 

(European Territorial Defence Re-

gional Cooperation Initiative) ma-

ją stać się stałym elementem 

współpracy formacji obrony tery-

torialnej. W 2019 roku Polska 

znów ma być państwem wiodą-

cym, a od 2020 roku spotkania 

będą organizowane w in-

nych miejscach.

ZESPÓŁ

ARMIA / WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
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ST. SIERŻ. TOMASZ TYŃSKI 
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Data i miejsce urodzenia:  

10 października 1979 roku, Myślenice.

Zajmowane  

stanowisko: pomoc-

nik dowódcy plutonu – 

dowódca drużyny 

w 6 Batalionie Logi-

stycznym 6 Brygady 

Powietrznodesantowej 

w Krakowie.

W wojsku 

służy od: 

2 lutego 

2000 roku.

Edukacja wojskowa: 

Szkoła Podoficerów 

Służby Zasadniczej 

przy Centrum Wojsk 

Rakietowych i Artylerii  

w Toruniu, 2000 rok. 

Poza tym wiele kursów 

i szkoleń.

w latach 2000–2002 służyłem na misji SFOR w Bośni 

i Hercegowinie, w 2004 roku w Iraku. Brałem udział w wielu 

ćwiczeniach, takich jak „Anakonda”, „Puma”, „Dragon”, „Swift 

Response” czy „Saber Guardian”.

dziadek był żołnierzem wojsk inżynieryjnych w czasie II wojny 

światowej. Dwukrotnie go deportowano (dwa razy uciekł), po 

wojnie zdjął mundur ze względu na ówczesny ustrój. Tata również 

był żołnierzem.

chciałbym, żebyśmy dostali nowy typ spadochronu grupy A, doposa-

żyłbym także i zmienił umundurowanie, w szczególności obuwie! 

ppk Spike.

wypadek w 2012 roku. Podczas lądowania ze spadochronem 

uszkodziłem kręgosłup, na szczęście mimo poważnego urazu 

wróciłem do służby i nadal wykonuję skoki.

H O B B Y :

M I S J E  I  Ć W I C Z E N I A :

T R A D Y C J E  W O J S K O W E :

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 :

P R Z E Ł O M O W E  W Y D A R Z E N I E  W  Ż Y C I U : 

MOJE NAJWIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIE: KAŻDA OSOBA, 
KTÓREJ UDAŁO MI SIĘ POMÓC.

film literaturapodróże muzyka
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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.

Chociaż nie mają bezpośredniego kontaktu 
z chorymi, każdego roku ratują życie 

tysięcy pacjentów wojskowych i cywilnych 
placówek medycznych.

Krwiobieg 
wojskowy

B O G U S Ł AW  P O L I T O W S K I
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Misja w Afganistanie. Pod pojazdem polskich 
żołnierzy eksploduje mina pułapka. Tuż po 
wybuchu następuje zmasowany ostrzał 
z broni maszynowej i granatników. Są ran-

ni. Kilku najciężej poszkodowanych trafia do polskiego 
szpitala polowego w bazie Ghazni. U dwóch lekarze 
stwierdzają liczne urazy wielonarządowe i masywne 
krwotoki. W czasie zabiegów ratujących życie żołnierzy 
potrzeba dużo krwi i preparatów krwiopochodnych. Na 
szczęście w szpitalu od wielu miesięcy obowiązują pro-
cedury NATO, według których w sytuacjach ekstremal-
nych krew dla rannych musi być dostępna niezwłocznie. 
Płk lek. Adam Olszewski, pełniący obowiązki zastępcy 
szefa służby zdrowia polskiego kon-
tyngentu wojskowego, zadbał 
o wprowadzenie do procedur szpi-
talnych nowych technologii. Pla-
cówka została wyposażona w urzą-
dzenia do szybkiego przetaczania 
krwi i płynów infuzyjnych, naj-
pierw typu Level 1, a następnie 
w urządzenie nowszej generacji 
Belmont 2000. 

SPECJALIŚCI 
OD TRANSFUZJI

Będący w rezerwie płk Adam 
Olszewski teraz jest zastępcą 
ds. medycznych dyrektora Wojsko-
wego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (WCKiK), jedy-
nej instytucji w siłach zbrojnych od-
powiedzialnej za zaopatrywanie woj-
ska w krew i jej składniki. Pracowni-
cy tej placówki odpowiadają za 
gromadzenie i utrzymywanie rezerw 
strategicznych na wypadek zadań 
mobilizacyjnych w sytuacjach kryzy-
sowych. Wykonują także analizy 
krwi i ekspertyzy oraz dbają o przestrzeganie standardów 
transfuzjologicznych stosowanych w resorcie obrony. 

Specjaliści WCKiK kontrolują również procedury le-
czenia krwią w szpitalach, których organem założyciel-
skim jest Ministerstwo Obrony Narodowej. We współ-
pracy z Ministerstwem Zdrowia nadzorują wykonanie 
zadań nałożonych na cywilne jednostki organizacyjne 
publicznej służby krwi, dotyczące utrzymywania jej re-
zerw na potrzeby obronne państwa. Obszar działalności 
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
obejmuje cały kraj. Centrali przy ulicy Koszykowej 
w Warszawie podlega siedem stacji terenowych: w Byd-

goszczy, Ełku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Szczeci-
nie i we Wrocławiu.

WIĘCEJ NIŻ KREW
Priorytetowym zadaniem centrum jest pozyskiwanie 

krwi. To złożony proces, któremu towarzyszą m.in. ak-
cje popularyzujące honorowe krwiodawstwo. Każdy 
chętny, który przychodzi do stacji, musi być najpierw 
zbadany przez lekarza. Gdy ochotnik zostanie zakwali-
fikowany, personel pobiera od niego 450 ml krwi. Ilość 
ta, uzupełniona o 63 ml płynu konserwującego, stano-
wi jedną jednostkę krwi. Przy każdym pojemniku do 
pobierania są przygotowane małe probówki, w których 

próbki krwi trafiają do badań. Ze 
wszystkich stacji  terenowych 
w kraju są one przesyłane do cen-
trali w Warszawie i sprawdzane 
pod kątem wirusologicznym i se-
rologicznym. Tam jest określana 
grupa krwi i podejmowana decy-
zja, czy ten jedyny w swoim ro-
dzaju lek może zostać podany po-
trzebującym.

„Po otrzymaniu pozytywnych in-
formacji, przechowywana przez ten 
czas krew zostaje zwolniona. Ozna-

cza to, że możemy z niej po-
zyskać różne składniki i do-
starczać je do konkretnego 
szpitala”, wyjaśnia Barbara 

Muzała-Bogdan, pełniąca obo-
wiązki kierownika terenowej stacji 
WCKiK we Wrocławiu. Kierownik 
wrocławskiej stacji dodaje, że 
w warszawskim centrum prowa-
dzony jest także komputerowy re-
jestr dawców. Gromadzi się tam ich 
dane, rejestruje parametry krwi 
oraz donacje, czyli daty pobrań.

Nie wszyscy honorowi dawcy wiedzą, że oddana 
przez nich krew w niezmienionej postaci podawana jest 
potrzebującym sporadycznie. Najczęściej wyodrębnia 
się z niej poszczególne składniki, takie jak koncentraty 
krwinek czerwonych i płytkowych, osocze i krioprecy-
pitat, a także wytwarza preparaty krwiopochodne i inne 
substancje, pozyskiwane np. na bazie osocza, jak immu-
noglobuliny, albuminy. 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
ma duże osiągnięcia w pozyskiwaniu składników krwi, 
które finalnie stają się bezcennym lekiem. W 2002 roku 
specjaliści z wojskowej stacji w Bydgoszczy jako pierw-

Istnieje od 1 lipca 2005 roku. 

Jest kontynuatorem dorobku 

oraz tradycji wojskowej służby 

krwi, jednostki organizacyjnej pro-

wadzonej wcześniej przez stacje 

krwiodawstwa istniejące 

w strukturach szpitali woj-

skowych.

WOJSKOWE CENTRUM 
KRWIODAWSTWA 
I KRWIOLECZNICTWA  
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Personel WCKiK dyspo-

nuje mobilnym punk-

tem poboru krwi. Spe-

cjalistyczny autobus jest wy-

korzystywany w akcjach 

organizowanych przez woj-

skowe kluby honorowych 

dawców krwi, samorządy lo-

kalne, szkoły i różne instytu-

cje. W Centrum wykorzystuje 

się także urządzenia ACP 215 

do pozyskiwania mrożonego 

koncentratu krwinek czerwo-

nych metodą półautomatycz-

ną oraz urządzenia do jego 

przechowywania w bardzo 

niskich temperaturach (oko-

ło minus 80ºC). Reveos służy 

do automatycznego rozdzia-

łu krwi na składniki z mini-

malnym wykorzystaniem in-

nych urządzeń i ingerencji 

człowieka. 

WYPOSAŻENIE

si wśród jednostek 
publicznej służby 

krwi posłużyli się meto-
dą tzw. filtracji in line do wy-

twarzania ubogoleukocytarnego koncentratu 
krwinek czerwonych. Dzięki zastosowaniu zintegrowa-
nego filtra zminimalizowali ingerencję człowieka i uży-
cie sprzętu w procesie usuwania leukocytów z krwi peł-
nej. Ponadto WCKiK jako jeden z dwóch ośrodków 
w Polsce zajmuje się mrożeniem koncentratu krwinek 
czerwonych. Kriokonserwacja zapewnia jego przydat-
ność nawet do 30 lat, podczas gdy standardowe metody 
z wykorzystaniem płynów wzbogacających – zaledwie 
do 42 dni. Jest to szczególnie ważne w wypadku opera-
cji wojskowych poza granicami kraju, bo tak przygo-
towany preparat łatwo można przetransportować, 
np. w suchym lodzie. Taką metodę stosuje wiele ośrod-
ków wojskowej służby krwi m.in. armii USA. 

„Dzięki temu, że wrocławska stacja terenowa 
WCKiK ma siedzibę na terenie naszej placówki, pod 
względem krwi i preparatów krwiopochodnych jeste-

śmy chyba najlepiej zabezpieczonym szpitalem w kra-
ju”, mówi płk dr n. med. Sławomir Powierża, zastępca ko-
mendanta ds. lecznictwa szpitalnego 4 Wojskowego Szpita-
la Klinicznego z Polikliniką. Dodaje, że prowadzi też 
szkolenia z personelem szpitala i ściśle współdziała z tam-
tejszym zespołem transfuzjologicznym. „Takie przekazy-
wanie wiedzy jest bardzo ważne, ponieważ nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że podanie komuś krwi jest swego ro-
dzaju przeszczepieniem obcej tkanki i dlatego wymaga 
nadzwyczajnej ostrożności”, podsumował płk Powierża.

Ważną rolę w całym systemie odgrywa działający 
w warszawskim Centrum zespół medyczny, który nadzo-
ruje funkcjonowanie odpowiednich pracowni, wchodzą-
cych w skład terenowych stacji, oraz zajmuje się kwali-
fikowaniem honorowych dawców i gromadzeniem ich 
danych, pobieraniem krwi i jej składników, diagnostyką, 
preparatyką oraz wydawaniem krwi i jej preparatów. 

DOŚWIADCZENIA WOJENNE 
W Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa pracują 164 osoby. Zdecydowana większość z nich 

ARMIA / WOJSKO OD KULIS

Dzięki nowoczesnym urządzeniom do szybkiego przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, takich jak Belmont 2000 
(na zdjęciu z lewej), można natychmiast udzielić pomocy rannym trafiającym do szpitala polowego w Ghazni.
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to personel medyczny – lekarze, pielęgniarki, diagności 
laboratoryjni. Wśród zatrudnionych jest ośmiu żołnierzy 
zawodowych. W misjach poza granicami kraju oprócz 
płk. rez. Adama Olszewskiego uczestniczyło kilku pra-
cowników Centrum. Płk mgr farm. Piotr Klamrowski, 
dyrektor WCKiK, służył na misji w Iraku i Libanie. 
Mjr lek. Shaher Hamwi, kierownik terenowej stacji 
w Lublinie, ma za sobą kilka zmian w Iraku oraz na Bał-
kanach. Kpt. Monika Konior, diagnosta laboratoryjny, po-
czątkowo jako pracownik, a następnie żołnierz zawodowy 
WIM, pełniła służbę podczas misji w Afganistanie.

Doświadczenia z misji w rejonach konfliktów zbroj-
nych oraz współpraca z przedstawicielami służby krwi 
armii sojuszniczych skutkowały zalegalizowaniem 
i wprowadzeniem do powszechnego użycia w naszej ar-
mii zaawansowanych procedur terapii transfuzyjnej, 
a w szczególności przyczyniły się do stosowania w pol-
skim szpitalu polowym urządzeń do szybkiego przeta-
czania krwi i płynów infuzyjnych. Sprawdzone w czasie 
operacji wojskowych metody są teraz wykorzystywane 
w centrach urazowych szpitali wojskowych i cywilnych. 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa cały czas współpracuje z przedstawicielami armii 
NATO. Uczestniczy także w pracach organizacji THOR 
(Trauma Haemostasis and Oxgenation Research), czyli 
elitarnej międzynarodowej grupy badawczej zajmującej 
się procedurami najbezpieczniejszego, najefektywniej-
szego i najnowocześniejszego leczenia krwią i jej 
składnikami.

STATYSTYCZNY OPTYMIZM
W ciągu trzynastoletniej działalności personel Woj-

skowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa po-
zyskał około miliona różnych składników krwi niezbęd-
nych do ratowania zdrowia i życia. 

W 2017 roku pobrano od honorowych dawców 31 431 
jednostek krwi pełnej, 30 920 jednostek koncentratu 
krwinek czerwonych, tyle samo osocza, 334 jednostki 
koncentratu krwinek płytkowych, 667 jednostek kriopre-
cypitatu oraz 25 jednostek mrożonego koncentratu krwi-
nek czerwonych. Łączna liczba pozyskanych składników 
krwi w 2017 roku wyniosła 62 866 jednostek. 

Co wyróżnia Wojskowe Cen-
t r u m  K r w i o d aw s t w a 
i Krwiolecznictwa spośród 

innych wojskowych placówek me-
dycznych?

W resorcie obrony narodowej je-
steśmy jedyną jednostką wszech-
stronnie zajmującą się sprawami krwi 
w warunkach pokoju i w razie ewen-
tualnego kryzysu. Razem z Minister-
stwem Zdrowia nadzorujemy także 
cywilne jednostki organizacyjne pu-
blicznej służby krwi.

Kto jest zatrudniony w WCKiK ?
W centrali w Warszawie i siedmiu 

stacjach terenowych zatrudniamy ta-

kich specjalistów, jak farmaceuci, le-
karze, pielęgniarki, a nawet jednego 
ratownika medycznego. W zespole 
mamy też diagnostów laboratoryj-
nych oraz personel na stanowiskach 
techników, pomocy laboratoryjnych 
i rejestratorki medyczne. 

Jakich specjalistów poszukujecie 
do pracy?

Największym problemem jest po-
zyskanie do służby lub pracy lekarzy 
o odpowiednich kwalifikacjach lub 
chcących pogłębiać swoją wiedzę 
w dziedzinie transfuzjologii klinicz-
nej. Chodzi o ludzi, którzy kierowali-
by stacjami terenowymi. Szczególnie 

zależy nam na lekarzach wojsko-
wych. Zainteresowanym oferujemy 
możliwość realizacji swoich dotych-
czasowych zainteresowań medycz-
nych z transfuzjologią kliniczną 
włącznie. Od dawna postulujemy, 
aby w resorcie obrony narodowej 
specjalizację z transfuzjologii kli-
nicznej uznać za deficytową. Po-
trzebna jest regulacja, aby ta specjal-
ność wojskowo-medyczna mogła być 
wybierana przez absolwentów Wy-
działu Wojskowo-Lekarskiego 

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

P i o t r a 
K l a m r o w s k i e g o

Płk PIOTR KLAMROWSKi jest dyrektorem 

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa.
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Służba: 20 Bartoszycka Brygada 

Zmechanizowana

– Oddał ponad 40 l krwi oraz jej 

składników

– Prezes Klubu HDK PCK Służb 

Mundurowych przy 

20 Bartoszyckiej Brygadzie 

Zmechanizowanej 

w Bartoszycach

SIERŻ. KRZYSZTOF 
ŚLIWIŃSKI

H O N O R O W Y 
K R W I O D A W C A

D l a c z e g o  z o s t a ł e m 
k r w i o d a w c ą ?
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Od zawsze chciałem być żoł-
nierzem. Zanim jednak 
włożyłem wojskowy mun-
dur, zostałem harcerzem. 

Pomagałem potrzebującym, m.in. 
podczas akcji „Niewidzialna ręka”. 
Już wtedy planowałem, że gdy skoń-
czę 18 lat i odbiorę dowód osobisty, 
następnego dnia oddam krew.  

Wiosną 2000 roku trafiłem do woj-
ska i rozpocząłem służbę zasadniczą 
w 20 BBZ. Z propagowaniem hono-
rowego krwiodawstwa ruszyłem jed-
nak dwa lata później, gdy zostałem 

żołnierzem zawodowym 
w 2 Batalionie Zmechani-
zowanym w 6 kompanii. Ja-
ko dowódca drużyny nama-
wiałem żołnierzy służby 
zasadniczej do oddawania 
krwi, a między ćwiczenia-
mi na poligonach organizo-
wałem w tym celu wypra-
wy do bartoszyckiego szpi-
tala. Od tamtego czasu 
panie z punktu pobrań koja-
rzyły mnie z naszą jednost-
ką. Wtedy często wyjeż-
dżałem na poligony i szko-
lenia, więc rzadko udawało 
mi się „wyrobić” maksy-

malną normę, czyli oddać krew sześć 
razy w roku. Najbardziej zapadła mi 
w pamięć zbiórka krwi dla żony na-
szego dowódcy, gdyż akcja ta miała 
fenomenalny odzew. W ciągu kilkuna-
stu dni krew oddało blisko 170 osób 
w Bartoszycach, Pasłęku i Olsztynie. 
Zebraliśmy ponad 75 l. Dzięki profilo-
wi na Facebooku „Krwiodawcy 
w Mundurach Bartoszyce” do akcji 
przyłączyli się ludzie z całej Polski.

Po dziewięciu latach służby w bata-
lionie zmechanizowanym zostałem 
wojskowym strażakiem. W Wojsko-
wej Straży Pożarnej w Bartoszycach 
większość strażaków jest również 
krwiodawcami. Z czasem narodziła 
się myśl o założeniu klubu honoro-
wych dawców krwi. Udało się dzięki 
wsparciu m.in. dowódcy jednostki, 
kolegów, prezesa PCK w Bartoszy-
cach. Klub powstał w lutym 2016 ro-
ku, a ja zyskałem nowy pseudonim – 
„Prezes”. Klub zrzesza wszystkie 
służby mundurowe naszego barto-
szyckiego garnizonu: Policję, Służbę 
Więzienną, Państwową Straż Pożarną, 
Straż Graniczną oraz harcerzy. Razem 
oddajemy krew i razem tę krew prze-
lejemy w obronie ojczyzny, gdy 
przyjdzie taka potrzeba. MSCH

K
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Przez cały miesiąc namawialiśmy 
krwiodawców, a także tych, któ-
rzy pierwszą donację mieli jesz-
cze przed sobą, aby przyłączyli 

się do naszej inicjatywy. Wystarczyło 
między 11 października a 11 listopada od-
dać krew, a następnie zarejestrować się na 
portalu Legionhdk.pl. 

A warto było to zrobić, bo codziennie pięć osób wy-
grywało atrakcyjne upominki. Wśród nich były nie tylko 
koszulki, kalendarze i kubki ufundowane przez Stowa-
rzyszenie HDK Legion czy głośniki bezprzewodowe 

i prenumeraty miesięcznika „Polska Zbroj-
na”, ale także apteczki od firmy Helikon Tex, 
koszulki oraz przybory szkolne od Pompa 
Team, patriotyczne koszulki, plakaty i na-
klejki od Surge Polonia, słuchawki, podkład-
ki pod myszki, a nawet fotel gamingowy od 
firmy Genesis. 

„Nie spodziewaliśmy się aż takiego odze-
wu, zarówno ze strony partnerów, sponsorów, którzy 
zdecydowali się przekazać nagrody konkursowe, jak 
i samych krwiodawców. Mimo że do akcji można było 
się przyłączyć w dowolnym terminie i dowolnym cen-

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

Motto akcji „Niepodległą mamy we krwi” brzmiało: Sto lat temu 
łączyliśmy siły, aby odzyskać niepodległość, dziś wspólnie zawalczmy 

o zdrowie społeczeństwa!

Krwiodawcy dla niepodległej
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trum krwiodawstwa, czytelnicy pytali nas, czy nie chcie-
libyśmy zorganizować akcji w ich miejscowości”, mówi 
Piotr Zarzycki, kierownik Wydziału Marketingu i Pro-
mocji WIW. Dlatego zadbaliśmy o to, aby krwiobusy 
pojawiły się na wojskowych piknikach, które z okazji 
Święta Niepodległości odbywały się w całym kraju, 
a także w murach Wojskowej Akademii Technicznej 
i Akademii Wojsk Lądowych. 

Spotkaliśmy się także z naszymi czytelnikami w Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie. Mało tego, sami też oddawaliśmy krew! 
„Jeżeli bohaterem nazywamy kogoś, kto ratuje drugiego 
człowieka, wspiera go w trudnej chwili, to krwiodaw-
stwo jest najłatwiejszym sposobem, aby nim zostać. 
Bądźmy bohaterami!”, mówił Maciej Chilczuk, zastępca 
redaktora naczelnego portalu polska-zbrojna.pl, tuż po 
swojej donacji. 

Bilans akcji bardzo nas zaskoczył. „Przyłączyło się do 
nas 1660 osób, które oddały łącznie ponad 830 l krwi. 
Nasz największy sukces to ponad 730 osób, które zareje-
strowały się w systemie Syrena Legionu. Tym samym 
wyraziły chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym 
krwi. Wielkie dzięki!”, mówi sierż. Robert Kowalewski, 

prezes Stowarzyszenia HDK Legion. Finał akcji „Nie-
podległą mamy we krwi” odbył się 12 listopada. Wów-
czas, spośród wszystkich osób, które się do nas przyłą-
czyły, wylosowaliśmy pięć, które otrzymały nagrody 
główne. Każda z nich będzie miała możliwość skoczyć 
w tandemie z żołnierzami Jednostki Wojskowej Koman-
dosów, a także otrzyma multitoole od firmy Militaria.pl, 
apteczki samochodowe ufundowane przez Helikon-Tax 
i eleganckie pióra „Polski Zbrojnej”. 

Dzięki temu, że naszą działalność wsparło wojsko, mo-
gliśmy przyznać także nagrody specjalne. Pięć osób 
otrzymało „zestawy terytorialsa”, które przekazał 
gen. dyw. Wiesław Kukuła, kolejne pięć albumy poświęco-
ne Dowództwu Garnizonu Warszawa z dedykacją 
gen. bryg. Roberta Głąba. Natomiast od gen. dyw. Jarosła-
wa Gromadzińskiego otrzymaliśmy odznakę pamiątkową 
18 Dywizji Piechoty, a także pięć książek z dedykacją. 

Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna 
„Polski Zbrojnej”, zapewnia, że inicjatywa będzie kon-
tynuowana w przyszłym roku. „Chcemy powtórzyć suk-
ces tegorocznej i jeszcze bardziej wyjść naprzeciw 
krwiodawcom, więc akcja będzie trwała dłużej, tak by 
chętni mogli oddać krew nawet dwukrotnie”. 
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1660 zaangażowanych krwiodawców, 830 pozyskanych litrów krwi, a także 170 zestawów nagród – to bilans akcji „Niepodległą mamy 
we krwi”, którą zorganizowaliśmy ze Stowarzyszeniem HDK Legion.
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Do początku października ppłk pil. 
Andrzej Paczkowski z Inspektoratu 
Sił Powietrznych zdążył już zarchiwi-
zować w komputerze kilka zaproszeń 

na imprezy zagraniczne, które odbędą się późną 
wiosną i latem 2019 roku. Pierwsze dotarły do 
niego nawet na początku 2018 roku. Do rozpo-
częcia sezonu na adres Dowództwa Generalne-
go Rodzajów Sił Zbrojnych wpłynie jeszcze kil-
kadziesiąt następnych, w tym co najmniej 20 
z zagranicy. 

Pod koniec marca pułkownik zaprosi na spo-
tkanie uzgodnieniowe do Warszawy przedstawi-
cieli wszystkich baz lotniczych, by podzielić się 
zadaniami pokazowymi. Efektem konferencji 
będzie doroczny rozkaz dowódcy generalnego 
rodzajów sił zbrojnych, ustalający, kto gdzie po-
leci i pojedzie (od 2016 roku rozkaz obejmuje 
także pojazdy wraz z załogami wojsk lądowych 
i specjalnych, reprezentujące Wojsko Polskie 
w wydarzeniach krajowych). Na podstawie tego 
rozkazu inspektor sił powietrznych wystosowuje 
do organizatorów odpowiedzi potwierdzające 

możliwość udziału Polaków w ich pokazach lub 
wskazujące na brak takiej szansy.

WYSTĘPY NIE SĄ PRIORYTETEM
„Podczas spotkania dekonfliktującego zesta-

wiamy listę zaproszeń z wykazem mających dla 
nas priorytet przedsięwzięć szkoleniowych 
i operacyjnych, a także z urlopami, kursami 
i innymi zadaniami naszych zespołów i soli-
stów. Wspólnie ustalamy, w których imprezach 
możemy i chcemy uczestniczyć”, wyjaśnia 
ppłk Paczkowski. Podczas selekcji lotnicy kieru-
ją się rangą organizatora pokazów. Co zrozumia-
łe, przychylniej traktują zaproszenia od dowód-
ców sił powietrznych, natomiast nikłe szanse na 
pozytywną odpowiedź mają oferty złożone przez 
prezesów lokalnych aeroklubów. Nasi lotnicy 
przestrzegają zasady wzajemności – jeśli Włosi 
czy Szwajcarzy przysyłają zespół na pokazy 
w Polsce, to rewanżujemy się, wysyłając ekipę na 
duże imprezy tego typu w tych państwach. 

Podczas oceny otrzymanych zaproszeń lotni-
cy korzystają także z doświadczeń i wiedzy ko-

A R T U R  G O Ł AW S K I

Athens Flying Week w Grecji zakończył sezon 
międzynarodowych wojskowych pokazów lotniczych 
w Europie. Tymczasem do polskich lotników dotarły 

już zaproszenia na kolejny rok od organizatorów 
pokazów z całego świata.

POKAZY 
OD KUCHNI

„Wylot zagraniczny 
to dobre zadanie 
szkoleniowe”, oce-
nia ppłk pil. Dariusz 
Stachurski, dowód-
ca Zespołu Akroba-
cyjnego „Orlik”.En
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legów występujących na zagranicznych pokazach w po-
przednich sezonach. „Chętniej polecimy na dobrze wypo-
sażone lotnisko i tam, gdzie organizatorzy dbają o komfort 
ekipy niż na lotnisko ze słabą infrastrukturą, gdzie 
o wszystko trzeba się troszczyć, a nawet płacić. To kwestia 
bezpieczeństwa i ekonomii wysiłku”, zaznacza pułkownik.

Wśród organizatorów najważniejszych europejskich po-
kazów panuje moda na zapraszanie ekip z Polski. Gospo-
darze najchętniej gościliby odrzutowce, które są widowi-
skowe ze względu na dynamikę i hałas, a także możliwość 
użycia flar. Preferowane są przy tym występy solistów, bo 
trwają krótko, na ogół 10–12 minut. Zespół pilotażowy 
złożony z kilku maszyn potrzebuje co najmniej 25 minut, 
aby zademonstrować wszystkie figury programu. W tym 
czasie publiczności mogłoby pokazać się trzech solistów.

Za najatrakcyjniejsze uchodzą jednak pokazy mieszane, 
podczas których występy solistów przeplatają się z akroba-
cjami zespołowymi oraz takie, gdzie samoloty turbośmi-
głowe lub śmigłowce dają odpocząć po występie odrzu-
towców uszom licznie przybywających na takie wydarze-
nia rodziców i dzieci. „Atutem naszych sił powietrznych 
jest to, że możemy dopasować się do oczekiwań dyrekto-
rów każdych pokazów”, przyznaje ppłk Paczkowski. „Na 

jedno wydarzenie możemy wysłać śmigłowce i samoloty 
turbośmigłowe, na inne – odrzutowce. Możemy delegować 
solistów lub zespoły. F-16 jest bardzo znany w Europie, 
ale pozostałe maszyny naszych sił zbrojnych należą do 
rzadkich. Niczym białe kruki przyciągają fanów lotnictwa. 
Dlatego dostajemy wiele zaproszeń z zagranicy”. 

INNE ZADANIE SZKOLENIOWE
Dla pilotów wylot na pokazy zagraniczne to ciekawa 

odmiana po rutynowym lataniu w strefie i po kręgu wokół 
macierzystej bazy, zwłaszcza w wypadku załóg z eskadr 
szkolnych z Dęblina i Radomia, w których służą instruk-
torzy uczący latać podchorążych. „Wylot zagraniczny to 
dobre zadanie szkoleniowe”, ocenia ppłk pil. Dariusz 
Stachurski, dowódca Zespołu Akrobacyjnego „Orlik”. 
Wylicza, że podczas międzynarodowej wyprawy Orlik 
i Biało-Czerwone Iskry mają okazję wykonać kilkugo-
dzinne loty w obcej przestrzeni powietrznej, na nieznane 
lotniska kontrolowane, nad górami i morzem, na dystanse 
dochodzące do 2000 km, w szyku, w różnych warunkach 
pogodowych. Sprawdzają umiejętności nawigacyjne, 
prognozowania pogody oraz lingwistyczne. Do tego do-
chodzi poczucie dumy wynikające z reprezentowania na 

Polskie ekipy wojskowe występowały 

(niekiedy już wielokrotnie) w ta-

kich krajach, jak: Hiszpania, 

Wielka Brytania, Francja, 

Belgia, Holandia, Niemcy, 

Szwajcaria, Austria, Wło-

chy, Dania, Finlandia, Ro-

sja, Łotwa, Grecja, Słowa-

cja, Czechy, Węgry, Rumu-

nia, Chorwacja, Malta, 

Turcja. W 2019 roku do tej li-

sty ma szanse dołączyć Estonia. 

W innych państwach międzynarodowe 

pokazy z udziałem wojska nie są organi-

zowane lub nie jesteśmy tam zaprasza-

ni. Amerykanie czynili w 2017 roku sta-

rania, by zaprosić polski zespół z my-

śliwcem MiG-29 do USA, ale okazało 

się to zbyt skomplikowanym wyzwa-

niem, głównie z powodu niemożliwości 

tankowania przez ten myśliwiec paliwa 

w locie, a także braku dogodnych lot-

nisk, na których pilot mógłby lądować 

w drodze do i z Ameryki.

TU BYLIŚMY

Udział w pokazach lotniczych jest formą dyplomacji publicznej, przynoszącą znaczące efekty promocyjne, np. w postaci zachęcania mło-
dzieży do podjęcia służby wojskowej lub zapewnienia partnerów zagranicznych o przyjaźni ze strony naszego państwa.
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obczyźnie biało-czerwonej szachownicy oraz 
możliwość poznania kolegów uprawiających 
ten sam fach w innych krajach. W wypadku 
techników obsługa zadania pokazowego w za-
sadzie nie różni się od codziennej obsługi lotów 
szkolnych. Kpt. Aldona Rachowicz, dowódca 
klucza eksploatacji urządzeń radioelektronicz-
nych w Grupie Obsługi Technicznej 42 Bazy 
Lotnictwa Szkolnego, wskazuje na jeden, za to 
znaczący, wyróżnik wylotu zagranicznego. 
„To konieczność zabrania na pokład samolotu 
transportowego C-295M lub C-130E, towarzy-
szącego zespołowi pilotażowemu, wszystkiego, 
co będzie potrzebne daleko od domu”.

Oprócz bagaży osobistych teamu technicy ła-
dują więc narzędzia obsługowe, wybrane części 
zamienne, wytwornice dymu oraz beczki z ole-
jem parafinowym zasilającym smugacze. Prze-
bazowanie z Polski do Grecji, Hiszpanii czy 
Turcji może trwać od ośmiu do dziesięciu go-
dzin, a nawet dłużej, zabierają więc skrzynkę 
z suchym prowiantem i napojami. Gdy na po-
kład C-295 wjeżdża 5 t cargo, zostaje tam tylko 
miejsce do ustawienia czterech foteli dla pasaże-
rów. Pozostałych kilkunastu techników musi 
przetrwać przelot na ławkach desantowych 
umocowanych pod ścianą. 

Po każdym międzylądowaniu oraz zakończo-
nych lotach treningowych i pokazowych, gdy pi-
loci siadają do omówienia wykonanego zadania, 
technicy ruszają do odtworzenia gotowości do 

następnego lotu. Jak najszybciej uzupełniają pa-
liwo, aby ograniczyć możliwość wytrącenia się 
wody w zbiornikach. Nabijają butle tlenem, jeśli 
był zużywany w locie na dużej wysokości. Zbie-
rają rejestratory parametrów lotu i odczytują za-
pisane przez nie dane, szukając ewentualnych 
sygnałów ostrzegawczych o przekroczeniach re-
żimów pracy silnika i instalacji. Oglądają silnik, 
kadłub, skrzydła, usterzenie i podwozie; czysz-
czą owiewkę. Gdy dalszych lotów danego dnia 
już nie będzie, nakładają zabezpieczenia bloku-
jące ruch sterów i śmigła, owiewkę przykrywają 

WŚRÓD ORGANIZATO-
RÓW NAJWAŻNIEJSZYCH 
EUROPEJSKICH POKA-
ZÓW PANUJE MODA NA 
ZAPRASZANIE EKIP 
Z POLSKI. GOSPODA-
RZE NAJCHĘTNIEJ GO-
ŚCILIBY ODRZUTOWCE

Gdy piloci kończą loty, do akcji wkraczają technicy, którzy przygotowują samoloty do następnych zadań. 
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pokrowcem ograniczającym nagrzewanie wnętrza kabiny, 
pod kołami kładą klocki uniemożliwiające przemieszcze-
nie samolotu. Taka obsługa polotowa zabiera do dwóch 
godzin. Gdy już się z nią uwiną, mogą zamknąć tymczaso-
wy magazyn z narzędziami i udać się na pokazy. „W trak-
cie pracy, gdy trwają pokazy, a nasz zespół jest ulokowany 
na odległej płaszczyźnie postoju samolotów, w zasadzie 
nie mamy czasu na oglądanie powietrznych ewolucji in-
nych ekip”, mówi st. chor. sztab. Jarosław Perłowski z eki-
py technicznej Orlika. Czas na relaks technicy mają, gdy 
skończą wykonywać zadania i autobus przewiezie ich do 
sektora widzów. „Ponieważ przyjeżdżamy na pokazy 
w czasie do dwóch godzin przed startem i kończymy pra-
cę około dwóch godzin po wylądowaniu naszego zespołu, 
udaje się nam pooglądać występy konkurencji może przez 
trzy godziny. Znamy i widzimy działania techników kon-
kurencyjnych zespołów, gdyż niejednokrotnie sąsiadujemy 
ze sobą na płaszczyznach przygotowania samolotów. Ma-
my wtedy okazję wymienić się doświadczeniami, nabyć 
nowe umiejętności, poznać różne nowinki techniczne i or-
ganizacyjne towarzyszące takim zadaniom”.

NIEWIDOCZNA LOGISTYKA
Wylot na zagraniczne pokazy, szczególnie do miejsc od-

dalonych od macierzystych baz, to wyzwanie lotnicze i lo-
gistyczne. Po przydziale zadań (otrzymaniu rozkazu do-
wódcy generalnego) kierownicy ekip pokazowych nawią-
zują kontakt z przedstawicielami organizatorów, by ustalić 
szczegóły. Zwykle tych drugich interesuje to, ile statków 
powietrznych się pojawi, kiedy przylecą i odlecą, ile pali-
wa będą potrzebowały, ilu ludzi z nimi przybędzie. Ocze-

Powierzone samoloty technicy 

znają perfekcyjnie. Ich działania 

są tak zsynchronizowane, że praca 

przypomina taniec. Wyjęcie rejestra-

tora parametrów lotu, sprawdzenie 

płatowca i podwozia, przegląd silni-

ka, weryfikacja kokpitu, napełnienie 

zbiorników paliwa i butli z tlenem, in-

stalacja wytwornicy dymu, czyszcze-

nie owiewki, blokada śmigieł i ste-

rów, zabezpieczenie samolotów przed 

opuszczeniem postoju – wszystko ro-

bią zgodnie z wyuczonym rytmem 

i kolejnością. Działania techników 

nadzorują przełożeni, a oceniają pilo-

ci po każdym locie.

W RYTMIE

kują też opisu programu, bywa że certyfikatów zdrowia pi-
lotów i ich uprawnień do lotów pokazowych. Wymagane 
dane są przekazywane zarówno do organizatorów, jak 
i polskiego dyplomaty wojskowego, rezydującego w stoli-
cy danego państwa. Z reguły on już wcześniej wie, że bę-
dzie miał w swoim rewirze lotniczą ekipę reprezentującą 
Wojsko Polskie, ale wskazane jest, by wiedział, ilu żołnie-
rzy przyleci, gdzie będą ulokowani, jak się z nimi skontak-
tować, na wypadek gdyby była potrzebna pomoc w kon-
taktach z gospodarzami. 

Każde pokazy aspirujące do miana renomowanych od-
bywają się w dwa weekendowe dni. Do tego dochodzi 
piątkowy dzień prób. Ekipy zagraniczne na miejsce im-
prezy docierają w środy i czwartki, rzadko w piątki. Odla-
tują zaś w poniedziałki, by nie nadużywać gościnności 
gospodarzy. 

Dobrym zwyczajem jest, że organizatorzy pokrywają 
koszty pobytu zespołów uczestniczących w pokazach – za-
pewniają zakwaterowanie, transport i częściowo także ży-
wienie. Często, choć nie zawsze, opłacają paliwo, które 
wypalane jest podczas pokazów, a nawet pozwalają zatan-
kować zbiorniki w trasę powrotną. Przy każdym wylocie 
jeden z żołnierzy odpowiada kompleksowo za logistykę 
i ma kartę płatniczą, którą reguluje płatności za paliwo, lą-
dowania i postój samolotów. Dowódca całego zespołu mu-
si zaś przewidywać, co zrobi w wypadku niespodziewanej 
awarii samolotu czy załamania pogody, wymuszających 
nieplanowy postój na lotnisku w obcym kraju. Logistyka 
wylotu na pokazy jest niewidoczna na tle całości wypra-
wy, ale w istocie rzeczy to ona stanowi tort, przy którym 
popisy w powietrzu są tylko efektowną wisienką.
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Zderzenia z paragrafem

ROZŁĄKOWE 
DLA ZAWODOWYCH 
Mąż, pracując poza miejscem zamieszka-
nia, ubiegał się o internat. Przyznano mu 
mieszkanie, z którego jednak zrezygnował. 
Ostatecznie dostał miejsce w internacie, 
który co miesiąc opłaca. Gdy odebrano mę-
żowi świadczenie mieszkaniowe, złożył 
wniosek o tzw. rozłąkowe, które mu przy-
znano. I tak było przez ponad rok. Kilka 
dni temu mąż dostał informację, że rozłą-
kowe mu odebrano. Na jakie przepisy ma-
my się powołać, składając odwołanie od tej 
decyzji? Nigdzie nie znaleźliśmy informa-
cji, że w sytuacji, gdy żołnierz mieszka 
w internacie (hotelu), rozłąkowe mu nie 
przysługuje.

 Dodatek za rozłąkę stanowi rekompensa-
tę pieniężną za pozbawienie żołnierza moż-
liwości mieszkania z rodziną. Zgodnie 
z  przepisami  ustawy pragmatycznej 
żo łn ierzowi  zawodowemu będącemu 
w związku małżeńskim lub posiadającemu 
dzieci pozostające na jego utrzymaniu, który 

w miejscu pełnienia służby lub miejscowości 
pobliskiej (w rozumieniu przepisów ustawy 
z 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) korzysta 
z zakwaterowania zbiorowego, przydzielono 
mu miejsce w internacie lub kwaterze interna-
towej, bez prawa zamieszkiwania z członkami 
rodziny, przysługuje dodatek za rozłąkę. Do-
datek ten nie przysługuje żołnierzowi zawodo-
wemu, któremu przyznano świadczenie miesz-
kaniowe, a także żołnierzowi zawodowemu 
pełniącemu służbę poza granicami państwa. 
Szczegółowe zasady świadczeń bytowych roz-
wijające regulację ustawową zostały zawarte 
w rozporządzeniu ministra obrony narodowej 
z 30 kwietnia 2010 roku w sprawie świadczeń 
socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych. 
Z § 3 tego rozporządzenia wynika, że dodatku 
za rozłąkę nie wypłaca się:

1) jeżeli przez miesiąc kalendarzowy żoł-
nierz zawodowy:

a) nie wykonywał zadań służbowych z po-
wodu choroby lub zwolnienia z wykonywania 

Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych. 
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl
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Podstawy prawne: 
art. 68 ust. 1, 3, 5 
ustawy z 11 wrześ-
nia 2003 roku 
o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodo-
wych (DzU 
2018.173 ze zm.); 
§ 2–4 rozporządze-
nia ministra obrony 
narodowej 
z 30 kwietnia 2010 
roku w sprawie 
świadczeń socjalno-
-bytowych dla żoł-
nierzy zawodowych 
(DzU nr 87, 
poz. 565 ze zm.)

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

zadań służbowych bądź zwolnienia od zajęć 
służbowych w razie konieczności sprawowania 
osobistej opieki nad najbliższym członkiem 
rodziny albo wykorzystywania urlopu zdro-
wotnego, okolicznościowego, szkoleniowego, 
macierzyńskiego, wychowawczego, wypo-
czynkowego lub bezpłatnego,

b) wykonywał zadania służbowe w miej-
scowości, w której on sam lub jego małżonek 
posiada dom lub samodzielny lokal mieszkal-
ny albo w której jest on zameldowany na po-
byt stały;

2) za miesiąc kalendarzowy, w którym żoł-
nierz zawodowy nie wykonywał zadań służbo-
wych z nieusprawiedliwionych przyczyn, 
określonych w art. 93 ustawy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych.

Do wniosku o wypłatę dodatku za rozłąkę 
żołnierz zawodowy dołącza oświadczenia 
o pozostawaniu w związku małżeńskim lub 
posiadaniu dzieci, które są na jego utrzyma-
niu, a także o niekorzystaniu z uprawnienia 
do świadczenia mieszkaniowego oraz doku-
menty potwierdzające miejsce zamieszkania 
członków rodziny i korzystanie z zakwatero-
wania zbiorowego, przydzielonego miejsca 
w internacie lub w kwaterze internatowej, 
bez prawa zamieszkiwania z członkami ro-
dziny, na podstawie ustawy o zakwaterowa-
niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z kolei § 4 ust. 6 rozporządzenia stanowi, że 
żołnierz zawodowy jest obowiązany poinfor-
mować pisemnie dowódcę jednostki wojsko-
wej o zmianie stanu rodzinnego albo miejsca 
zamieszkania swojego lub członków rodziny, 
mających wpływ na prawo do dodatku za 
rozłąkę, oraz o przyznaniu świadczenia 
mieszkaniowego.

Z opisu przedstawionego przez autorkę py-
tania wynika, że jej mąż pozostaje w związku 
małżeńskim, nie korzysta z uprawnienia do 
świadczenia mieszkaniowego, korzysta 
z przydzielonego miejsca w internacie. Jeżeli 
mąż autorki listu otrzymał przydział miejsca 
w internacie bez prawa zamieszkania z człon-
kami rodziny, to spełnione zostały przesłanki 

pozytywne przyznania prawa do dodatku za 
rozłąkę. Na podstawie treści pytania nie moż-
na ocenić, czy w niniejszej sprawie wystąpiła 
któraś ze wskazanych powyższej przesłanek 
negatywnych. 

Mąż autorki pytania otrzymał informację, że 
przestanie uzyskiwać rozłąkowe, jednak z tre-
ści zapytania nie wynika, czy już otrzymał de-
cyzję stwierdzającą wygaśnięcie uprzedniej 
decyzji w sprawie przyznania prawa do dodat-
ku za rozłąkę. Dopiero analiza uzasadnienia 
takiej decyzji może być podstawą do udziela-
nia porad na temat argumentów odwołania, 
gdyż to z uzasadnienia decyzji o utracie prawa 
do dodatku za rozłąkę powinno wynikać, jaka 
jest przyczyna stwierdzenia wygaśnięcia pra-
wa do świadczenia. Jednocześnie z zapytania 
nie wynika, czy od czasu wydania w ubiegłym 
roku decyzji o przyznaniu dodatku za rozłąkę 
nastąpiła zmiana stanu faktycznego. Można 
założyć, że skoro organ rok temu przyznał 
tzw. rozłąkowe, a teraz wydał lub zamierza 
wydać odmienną decyzję, to prawdopodobnie 
ustalił, że zmienił się stan faktyczny. Przykła-
dowo, stwierdzenie wygaśnięcia prawa do 
przedmiotowego świadczenia byłoby zasadne 
w następujących sytuacjach: przyznanie 
świadczenia mieszkaniowego, zmiana miejsca 
zamieszkiwania członków rodziny żołnierza, 
opuszczenie przez żołnierza przydzielonego 
miejsca w internacie. 

Podsumowując, podstawowym warunkiem 
przyznania dodatku za rozłąkę jest korzystanie 
przez żołnierza zawodowego z zakwaterowa-
nia zbiorowego, przydzielonego mu miejsca 
w internacie lub kwaterze internatowej i to bez 
prawa zamieszkiwania z członkami rodziny. 
W związku z powyższym podstawą do wyda-
nia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa 
do dodatku za rozłąkę nie może być to, że żoł-
nierz zawodowy korzysta z przydzielonego mu 
miejsca w internacie. 

Radca prawny DOROTA GUDALEWICZ

Kancelaria Radców Prawnych SC

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

Cztery wojskowe uczelnie przyjmą w przyszłym roku akademickim 
1440 kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Tak zakłada przygotowany przez MON projekt rozpo-
rządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia dla kan-

dydatów na żołnierzy zawodowych w czterech uczel-
niach wojskowych. Proponowana liczba została dostoso-
wana do potrzeb zgłoszonych przez jednostki i komórki 
organizacyjne MON-u.

Najwięcej kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia 
Techniczna. Pierwszy rok studiów będzie mogło rozpo-
cząć w stołecznej uczelni 857 osób. Do wyboru mają 
one 11 kierunków, w tym: elektronikę i telekomunikację 
(222 miejsca), mechatronikę (125), logistykę (120), 
kryptografię i cyberbezpieczeństwo (90), informatykę 
(65), mechanikę i budowę (65), budownictwo (50), geo-
dezję i kartografię (40), lotnictwo i kosmonautykę (40), 
inżynierię bezpieczeństwa (15) i chemię (25).

Wrocławska Akademia Wojsk Lądowych planuje 
przyjąć na wojskowe studia stacjonarne 365 kandydatów 
na żołnierzy. Najwięcej, bo 320 osób, będzie studiować 
dowodzenie (zarządzanie), 30 zostanie przyjętych na 

pierwszy rok inżynierii bezpieczeństwa, a 15 będzie 
zgłębiać logistykę. 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie przyjmie 
z kolei 108 kandydatów na lotników i nawigatorów. Naj-
więcej, bo 60 indeksów, będzie do zdobycia na kierunku 
lotnictwo i kosmonautyka, na którym kształcą się piloci. 
Ponadto 25 osób będzie mogło studiować logistykę, 
a 23 nawigację. 

Indeksy będą też do zdobycia w Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Tu na pierwszym roku będzie mogło 
kształcić się w sumie 110 podchorążych. Najwięcej 
z nich będzie studiować systemy informatyczne w bez-
pieczeństwie (40) i nawigację (35). Na zainteresowanych 
czekają też takie kierunki, jak: mechanika i budowa ma-
szyn (15 miejsc), mechatronika (10) i informatyka (10).

Osoby zainteresowane studiami w charakterze kandy-
data na żołnierza zawodowego powinny złożyć wniosek 
do rektora-komendanta wybranej uczelni wojskowej. 
Rejestracja trwa do 31 marca 2019 roku. PG

Wojsko czeka

Przepis na mundur
Dłuższy okres przejściowy. Żołnierze zawodowi 

mogą nosić mundur galowy starego wzoru 
jeszcze przez kolejne dwa lata. 

Wzór oraz zasady noszenia no-
wego umundurowania (mun-

dur galowy, płaszcz, półbuty, czapka 
rogatywka i garnizonowa, furażerka 
oraz kurtka wyjściowa) zostały 
określone w rozporządzeniu mini-

stra obrony narodowej z 31 grudnia 
2014 roku. W dokumencie zapisano 
też, że mundury starego wzoru mo-
gą być użytkowane do 31 grudnia 
2018 roku. W praktyce więc od 
stycznia 2019 roku wojskowi powin-

ni występować już w nowym umun-
durowaniu. To mundur galowy 
o ciemniejszej barwie, wykonany 
z nowoczesnego materiału, oraz 
mundur wyjściowy złożony z kurtki 
z ociepleniem i dopinanym kaptu-
rem, a także płaszcza całorocznego, 
który zastąpił dotychczasowe dwa: 
letni i sukienny (zimowy).

Rzeczywistość pokazała jednak, 
że zakup mundurów nowego wzoru 
nie  jest  t aką prostą  sprawą. 
Żołnierze zawodowi zwracali uwagę 
na to, że mają problem z ich naby-
ciem, bo nie są dostępne w magazy-
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MON wesprze budowę strzelnic
Rozstrzygnięcie konkursu „Strzelnica w powiecie”. 

Dwa pierwsze obiekty powstaną w województwie 
mazowieckim.

Konkurs na budowę lub rewitalizację strzel-
nic Ministerstwo Obrony Narodowej ogło-

siło w sierpniu tego roku. Jego adresatami by-
ły m.in. jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego, powiatowego lub woje-
wódzkiego. Wygrana miała pozwolić samorzą-
dom na uzyskanie dotacji z MON-u w wyso-
kości do 80% wartości projektu. 

W sumie do konkursu zostało zgłoszonych 
19 ofert – 16 z nich złożyły samorządy gmin-
ne, dwie – powiatowe i jedną – organizacja 
pozarządowa. Trzy oferty wpłynęły z woje-
wództwa lubelskiego, po dwie z województw 
śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomor-
skiego, małopolskiego i mazowieckiego, 
a z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świę-
tokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, dolno-
śląskiego i łódzkiego po jednej.

Jednak tylko dwie z nadesłanych ofert speł-
niły wszystkie kryteria konkursowe. Pierwsza 
z nich została złożona przez gminę Młodzie-

szyn (woj. mazowieckie). Strzelnica powstanie 
w Bielinach, a samorządowcy mogą liczyć na 
dotację w wysokości 800 tys. zł. 

Druga z ofert, złożona przez powiat przy-
suski, zakłada utworzenie strzelnicy w Od-
rzywole. Dofinansowanie MON-u w tym 
przypadku wyniesie 795 585,28 zł. Łączna 
wartość przyznanych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej dotacji to ponad 1 mln 
595 tys. zł. Oba obiekty mają powstać do 
końca 2018 roku. 

Wybudowane strzelnice będą służyły nie 
tylko lokalnym społecznościom. Samorządy, 
które otrzymały dotacje z resortu obrony 
narodowej, będą też zobowiązane do nieodpłat-
nego udostępniania obiektów żołnierzom 
(100 godzin w miesiącu), członkom organizacji 
proobronnych (do 30 godzin w miesiącu) oraz 
uczniom szkół, które prowadzą działalność dy-
daktyczno-wychowawczą w dziedzinie obron-
ności (do 30 godzin w miesiącu). PG

nach. Część wojskowych próbowała 
zlecić ich przygotowanie firmom 
zajmującym się szyciem umunduro-
wania, ale nie było odpowiednich 
materiałów. Ostatecznie przedstawi-
ciele Konwentu Dziekanów Korpusu 
Oficerów Zawodowych WP zwrócili 
się z mundurowym problemem do 
ministra obrony narodowej. 

MON postanowiło więc zmienić 
przepisy w tej kwestii. Przygotowa-
ny projekt nowelizacji rozporządze-
nia w sprawie rodzajów, zestawów 
i wzorów oraz noszenia umunduro-
wania i oznak wojskowych przez 

żołnierzy zawodowych i żołnierzy 
pełniących służbę kandydacką za-
kłada, że mundur galowy i elementy 
munduru wyjściowego dotychczaso-
wych wzorów mogą być noszone 
przez żołnierzy zawodowych jeszcze 
przez dwa lata, do 31 grudnia 2020 
roku. 

Projekt dopuszcza również, by 
kobiety żołnierze mogły – przy 
niskich temperaturach – zamiast 
spódnicy włożyć spodnie munduru 
galowego. Nowelizacja wprowadza 
też – w związku z przekształceniem 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych w Akademię Wojsk Lą-
dowych – nowy wzór oznaki szkol-
nej dla podchorążych wrocławskiej 
uczelni. Część zmian związana jest 
w utworzeniem wojsk obrony tery-
torialnej i koniecznością określenia 
wzorów oraz zasad noszenia 
umundurowania przez żołnierzy tej 
formacji. Projekt wprowadza oliw-
kowy beret dla żołnierzy piątego 
rodzaju sił zbrojnych. Zgodnie 
z propozycjami w ubiorze polo-
wym żołnierzy OT zamiast beretu 
może się znaleźć czapka rogatywka 
polowa. PG
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W armiach NATO dominują 
amerykańskie systemy artylerii  

rakietowej MLRS i HIMARS.

T A D E U S Z  W R Ó B E L

KTO

NOSI?
RAKIETY

Do października 
2018 roku wyproduko-
wano dla sił zbrojnych 
USA i klientów zagra-
nicznych około 
500 wyrzutni HIMARS. 
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P
MLRS PRZESZEDŁ 

CHRZEST BOJOWY PODCZAS 
OPERACJI „PUSTYNNA BURZA” 

W LUTYM 1991 ROKU

olska i Rumunia postanowiły kupić ame-
rykański system artylerii rakietowej, czyli 
High Mobility Artillery Rocket System 
(HIMARS) na podwoziu ciężarówki. Będą 
pierwszymi europejskimi użytkownikami 
tego sprzętu w NATO. Co prawda, w Sta-
nach Zjednoczonych armia i piechota mor-
ska mają już takie zestawy, ale i tak wciąż 
liczne są tam cięższe wyrzutnie gąsienico-

we, opracowane w czasach zimnej wojny. Wów-
czas zastąpiono nimi działa największego kali-
bru, powyżej 155 mm, który jeszcze w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia był uznawa-
ny przez sojusz za standardowy dla artylerii.

ZAMIAST DZIAŁ
Pod koniec lat siedemdziesiątych Ameryka-

nie uzgodnili z europejskimi sojusznikami, że 
powstanie wyrzutnia standardowa dla całego 
NATO. W 1980 roku rozpoczęły się testy proto-
typów opracowanych przez firmy Vought Cor-
poration (obecnie w koncernie Lockheed Mar-
tin) i Boeing Aerospace. Pierwsza z nich jako 
platformę systemu zaproponowała zmodyfiko-
wane podwozie bojowego wozu piechoty Bra-
dley, na której umieszczono moduł wyrzutni 
M269 z dwoma zasobnikami na sześć niekiero-
wanych pocisków M26 kalibru 227 mm o zasię-
gu do 32 km. Każdy z nich zawierał 644 podpo-
ciski M77 mogące razić sprzęt i żołnierzy. Ten 
projekt systemu artylerii antyrakietowej osta-
tecznie wybrali amerykańscy wojskowi.

M270 Multiple Launch Rocket System 
(MLRS) wszedł do służby w siłach zbrojnych 

USA w 1982 roku. Wstępnie planowano przy-
dzielić po batalionie wyrzutni każdej amerykań-
skiej dywizji, ale ostatecznie postanowiono dać 
im tylko po jednej baterii, a bataliony artylerii 
trafiły na szczebel korpusu. W pierwszej kolej-
ności nowe platformy skierowano do 6 Batalio-
nu 27 Pułku Artylerii Polowej. Do września 
1995 roku wyprodukowano 857 wyrzutni, 772 
dla wojsk lądowych i 85 dla Gwardii Narodo-
wej. Od początku MLRS interesowali się za-
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System BM-21 RM-70
RM-70/85
 Modular

WR-40
Langusta

LAROM APR-40
T-122
Sakarya

Rumunia 54 133

Polska 75 30 75

Grecja 111

Turcja 36

Chorwacja 31

Słowacja 4 26

Bułgaria 24

POSOWIECKIE SYSTEMY 
W ARMIACH SOJUSZU

M270 MLRS W NATO
Państwo

Liczba kupionych
wyrzutni 

Obecna liczba
wyrzutni 

USA 857 225 M270A1

Niemcy 150 38 MARS 2

Wielka Brytania 63–64 35 M270B1

Francja 55 13 LRU

Grecja 36 36

Holandia 22–23 -

Włochy 22 21

Dania 12 -

Norwegia 12 -

Turcja 12 12

(The Mi l i tar y  Balance 2017)

chodnioeuropejscy sojusznicy USA, ale chcieli produko-
wać je u siebie, na co Amerykanie się zgodzili. Dlatego 
powstało konsorcjum MLRS–EPG z udziałem firm z Nie-
miec, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. Pojawiły się jed-
nak problemy, które sprawiły, że produkcja amerykańskie-
go systemu artylerii rakietowej na Starym Kontynencie 
ruszyła dopiero pod koniec zimnej wojny. Wtedy rozpo-
częła się redukcja sił zbrojnych oraz ograniczano lub cał-
kowicie skreślano planowane zakupy. Na przykład Niem-
cy początkowo zamierzały przydzielić dywizjom ciężkim 

po batalionie artylerii rakietowej li-
czącym 18 wyrzutni MLRS, więc 

potrzebowały 200 sztuk. Ostatecznie 
w latach 1990–1994 do Bundeswehry 
trafiło 150 egzemplarzy, noszących lo-

kalną nazwę Mittleres Artillerie Raketen 
System (MARS). Wraz nimi kupiono czte-

ry pojazdy szkolne i 46 tys. pocisków.  
Kilka innych państw członkowskich NATO 

zdecydowało się na zakup systemu MLRS 
bezpośrednio od USA. Pierwsza jeszcze w po-
łowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
była Holandia. W kolejnej dekadzie w jej śla-

dy poszły Dania, Grecja, Norwegia i Turcja. 
W wypadku tego ostatniego kraju po zakupie tuzina wy-
rzutni w 1992 roku dalszych zamówień nie było, ponieważ 
Amerykanie nie zgodzili się na lokalną produkcję wyrzut-
ni i pocisków. Dlatego Turcy, którzy jeszcze w latach 
osiemdziesiątych kupili licencję na chiński holowany ze-
staw typ 63, zaczęli opracowywać własne systemy artylerii 
rakietowej, wzorowane na rozwiązaniach sowieckich.

MLRS przeszedł chrzest bojowy podczas operacji „Pu-
stynna burza” w lutym 1991 roku. Do Arabii Saudyjskiej 
trafiło wówczas ponad 230 wyrzutni amerykańskich 
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i 16 brytyjskich. Wówczas 4 Batalion 
27 PAP podczas jednej nocnej opera-
cji wystrzelił ponad 300 pocisków. 

Po tych doświadczeniach wojen-
nych amerykańscy wojskowi uznali, 
że potrzebny jest im lżejszy system ar-
tylerii rakietowej, łatwiejszy do prze-
rzutu drogą lotniczą. Tak narodził się 
HIMARS na platformie sześciokoło-
wej, pięciotonowej ciężarówki 
M1140, na której można zamontować jeden kontener z po-
ciskami 227-milimetrowymi, taki sam jak w MLRS. Wy-
rzutnia M142 HIMARS waży ponad 10 t, co umożliwia jej 
transport samolotami C-130 Hercules. Tymczasem dwu-
dziestotonowy MLRS może być przewożony tylko więk-
szymi maszynami C-5 i C-17.

Do października 2018 roku wyprodukowano dla sił 
zbrojnych USA i klientów zagranicznych około 500 wy-
rzutni HIMARS. W pierwszej kolejności trafiły one do 
3 Batalionu 27 Pułku Artylerii. Teraz w wojskach lądo-
wych jest już pięć takich batalionów. Nowe systemy są też 
w Gwardii Narodowej oraz piechocie morskiej.

SIŁA AMUNICJI
Podjęto też prace nad stworzeniem nowej, kierowanej 

amunicji, o zasięgu większym niż M26. Pierwszym poci-
skiem był M30, w którym zwiększenie zasięgu do ponad 
60 km osiągnięto przez ograniczenie liczby podpocisków. 
Kierowany z użyciem GPS i nawigacji inercyjnej, zawiera 
404 sztuki M85. Powstała też odmiana z głowicą burzącą, 
czyli M31. Obecnie kierowane pociski 227-milimetrowe 
mają zasięg do 70 km, ale trwają prace nad GMLRS ER, 
którym będzie można razić cele w odległości do 150 km. 

Kolejną nowością było umożliwienie wystrzeliwania 
z wyrzutni artylerii rakietowej taktycznych balistycznych 
pocisków Army Tactical Missile System (ATACMS). 
M39 (MGM-140) ma średnicę 610 mm. Na wyrzutni moż-
na zamontować jeden w miejsce kontenera z pociskami 
227-milimetrowymi. Wyposażone w różne głowice bojowe 
ATACMS mają zasięg 128–300 km (zależnie od wersji).

HIMARS od początku był przygotowany do użycia no-
wej, precyzyjnej amunicji. Z kolei wyrzutnie MLRS wyma-
gały modernizacji. W wersji M270A1 unowocześniono sys-
tem kierowania ogniem i mechanizmy wyrzutni. W sumie 
zmodernizowano 225 tych ostatnich. Pierwsze M270A1 
przekazano US Army w 2005 roku (użyto ich podczas walk 
w Iraku). Przed kilkoma tygodniami pojawiła się informa-
cja, że w latach 2019–2022 będzie jeszcze możliwość zmo-
dernizowania do wersji M270A2 160 wyrzutni, zmagazy-
nowanych w Red River Army Depot. Europejczycy również 
przeprowadzili podobną modernizację wyrzutni. Zdecydo-

wali się na własny system kierowania 
ogniem, EFCS, który zaczęto monto-
wać na M270 w 2006 roku. Oczywi-
ście, podobnie jak w USA, unowocze-
śniono tylko część wyrzutni. Niemcy 
i Francja, w przekonaniu, że nie ma 
groźby wybuchu dużego konfliktu 
konwencjonalnego, wycofały z linii 
większość swych MLRS. Wszystkie 
swoje wyrzutnie wstawiła do magazy-

nu Norwegia. Jeszcze dalej poszli Duńczycy i Holendrzy, 
którzy sprzedali swe systemy Finlandii.

GROM ZE WSCHODU
Po zakończeniu zimnej wojny w NATO znalazły się sys-

temy artylerii rakietowej używane w Układzie Warszaw-
skim, BM-21 Grad kalibru 122 mm i ich pochodne. Chodzi 
m.in. o wyprodukowane w Czechosłowacji poenerdowskie 
zestawy RM-70. Zjednoczone Niemcy miały już podobny 
system – LARS kalibru 110 mm, i wprowadzały do Bunde-
swehry MARS, pozbyły się więc niepotrzebnego sprzętu. 
Wtedy około 160 wyrzutni RM-70 trafiło do Grecji. Po 
przyjęciu do sojuszu krajów środkowoeuropejskich systemy 
artylerii rakietowej pochodzenia sowieckiego na stałe zago-
ściły w natowskim arsenale. Niektóre z państw zdecydowa-
ły się na modernizację części wyrzutni. Tak zrobiła Polska, 
czego owocem jest WR-40 Langusta. Ciekawe rozwiązanie 
stanowi też słowacki zestaw RM-70/85 Modular, który zo-
stał przystosowany do zamontowania kontenera z pociska-
mi, takiego samego jak ten w HIMARS i MLRS. 

Rumunia, która jeszcze za czasów komunistycznych 
opracowała własny wariant BM-21, znany jako APR-40, 
też zdecydowała się na modernizację. W latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku przy wsparciu firmy Israel 
Military Industries powstał system LAROM, który może 
strzelać rakietami kalibru 122 i 160 mm. Wyrzutnia jest 
przystosowana do zamontowania dwóch kontenerów, każdy 
z 20 pociskami 122-milimetrowymi lub 13 większymi 
LAR Mk IV. Turecki system T-122 Sakarya, który wszedł 
do produkcji w 1997 roku, wzorowany był na BM-21. 

Obecnie siłą NATO w kontekście artylerii rakietowej są 
Stany Zjednoczone. Amerykanie zapowiedzieli, że w ra-
mach wsparcia wschodniej flanki sojuszu zostanie roz-
mieszczona w Niemczech brygada artylerii, w której skład 
będą wchodzić dwa bataliony artylerii rakietowej z MLRS. 
Ostatnią taką jednostką US Army w Europie był 1 Batalion 
94 PAP, który przeniesiono w 2008 roku do USA. Dwa in-
ne bataliony MLRS rozformowano lub przezbrojono 
w 2006 roku. Problemem jest to, że niewielu europejskich 
członków NATO widzi potrzebę wzmocnienia swych zdol-
ności bojowych w tej dziedzinie.

AMERYKANIE ZAPOWIE-
DZIELI, ŻE W RAMACH 
WSPARCIA WSCHOD-
NIEJ FLANKI SOJUSZU 
ZOSTANIE ROZMIESZ-
CZONA W NIEMCZECH 
BRYGADA Z DWOMA BA-
TALIONAMI ARTYLERII 
RAKIETOWEJ Z MLRS
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Pod koniec października 2018 roku Huta Stalo-
wa Wola S.A. otrzymała od Raytheon Compa-
ny zamówienie na usługę przygotowania planu 
zadań wynikających z realizacji umowy zawar-

tej pomiędzy rządami Polski i Stanów Zjednoczonych 
w ramach programu rozwoju systemu obrony powietrz-
nej średniego zasięgu „Wisła”. 

Jest to pierwsze zamówienie skierowane przez kon-
cern Raytheon do polskiej firmy w ramach programu 
„Wisła”. Obejmuje ono opracowanie wstępnego planu 
zarządzania programem, jak również planu dojrzałości 
identyfikującego główne ryzyka jego realizacji. Zamó-
wienie jest wynikiem intensywnych prac prowadzonych 
w HSW S.A., związanych z weryfikacją możliwości pro-
dukcyjnych, poznaniem wymogów prawodawstwa USA 
oraz przygotowaniem podwalin pod nowy model opra-
cowywania i realizacji projektów w dziedzinie obronno-
ści z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń amerykań-
skich w tym zakresie.

Huta Stalowa Wola będzie odgrywać ważną rolę 
w programie produkcji systemu obrony powietrznej 
średniego zasięgu o kryptonimie „Wisła”. Podkarpacka 
fabryka weźmie udział w jego tworzeniu i będzie odpo-
wiedzialna za wykonanie wyrzutni rakietowych opar-
tych na technologii pozyskanej od zagranicznego kon-
trahenta. HSW S.A. rozpoczęła też działania związane 
z budową centrum produkcyjno-serwisowego potrzeb-
nego do realizacji projektu „Wisła”.

W HSW zaczyna się także kolejna faza programu 
„Regina”. Spółka zakończyła produkcję seryjną pierwszej 
baterii samobieżnych haubic Krab. Przez ostatnie dwa 
lata od podpisania w 2016 roku kontraktu z MON-em 
na dostawy czterech dywizjonowych modułów ognio-
wych opartych na haubicy Krab spółka przygotowywała 
się do rozpoczęcia seryjnej produkcji tego nowocze-
snego uzbrojenia. HSW nie tylko wdrożyła pozyskane 
technologie produkcji, lecz także przeszła głęboki pro-
ces modernizacji infrastruktury i procesów produkcji. 
Zarówno budowa nowoczesnej hali produkcyjnej, jak 

i uruchomienie lufowni były kluczowymi etapami, dzię-
ki którym zmienia się profil produkcji, a specjalizacja 
w zakresie budowy nowoczesnych podwozi HSW będzie 
unikatową kompetencją zakładu. 

Zmianom w technologii produkcji towarzyszy 
zmiana w systemie zarządczym i budowanie nowego 
modelu funkcjonowania firmy. Efektem kontynuacji 
procesu poprawy efektywności firmy jest uzyskana 
stabilność finansowa. Realizacja umów zgodnie z har-
monogramami dostaw również znacząco wpływa na 
pozytywne wyniki finansowe. W bieżącym roku Huta 
wykazuje zysk z dziewięciu miesięcy w wysokości 
ponad 25 mln zł netto.

Huta Stalowa Wola, wdrażając najnowocześniejszą 
dostępną obecnie na świecie technologię w zakresie 
automatycznego spawania korpusów i podwozi dla po-
jazdów bojowych, znajduje się w czołówce producen-
tów pojazdów pancernych, jeśli chodzi o możliwości 
wykonania takich konstrukcji. Firma kończy montaż 
linii zaawansowanych automatów spawalniczych. 
Wdrożenie uniwersalnego stanowiska zrobotyzowane-
go do spawania systemów wieżowych wyrobów Krab, 
Rak, systemu wieżowego, systemów podwozi, m.in. 
120-milimetrowego moździerza samobieżnego na 
podwoziu gąsienicowym, wozów dowodzenia, BWP to 
duży progres w specjalizacji spawalniczej całego pol-
skiego przemysłu zbrojeniowego.

Huta nie tylko inwestuje w infrastrukturę i nowocze-
sne procesy technologiczne, lecz także prowadzi rekru-
tację pracowników. Poczynione w ostatnich miesiącach 
inwestycje, pełen portfel zamówień oraz wdrożone 
zmiany organizacyjne stawiają Hutę Stalowa Wola 
w gronie liderów produkcji zbrojeniowej. 

„Kontynuujemy proces poprawy i utrzymania efek-
tywności Huty. Wiele z planu naprawczego już zrealizo-
waliśmy, choć jeszcze kilka ważnych zadań przed nami. 
Nie mamy zamiaru spocząć na laurach”, komentuje sy-
tuację spółki Jacek Kosiński, członek zarządu, dyrektor 
finansowy HSW S.A. 

Huta Stalowa Wola S.A. 
nie zwalnia tempa
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K R Z Y S Z T O F  W I L E W S K I 

Amerykanie i Rosjanie zdecydowali się 
utrzymać w służbie bombowce 

strategiczne dalekiego zasięgu B-52 
oraz Tu-95 opracowane w połowie lat 

pięćdziesiątych ubiegłego wieku. DOPÓKI NA 
WYCOFANIE 

B-52 NIE ZDECY-
DUJE SIĘ WASZYNG-

TON, MOSKWA 
RÓWNIEŻ RACZEJ 

NIE POZBĘDZIE SIĘ 

TU-95

D laczego państwa, które stać na nowe 
konstrukcje tego typu maszyn, chcą 
utrzymywać przy życiu te sprzed sze-
ściu dekad? Najpewniej chodzi 

o praktyczność. Bo raczej nikt dzisiaj nie za-
przeczy, że amerykańskie B-52 oraz rosyjskie 
(kiedyś radzieckie) Tu-95 to lotnicze zabytki. 
Skonstruowane na początku lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, oblatane po raz pierwszy 
w 1952 roku (B-52 15 kwietnia, a Tu-95 12 li-
stopada), prezentują myśl techniczną sprzed 
sześciu dekad. I to mimo licznych modyfikacji 
oraz modernizacji, którym zostały poddane 
przez ten czas. 

AMERYKAŃSKA METODA
Nasi sojusznicy zza oceanu znani są z tego, że 

wprowadzając sprzęt i uzbrojenie do służby, nie 
przestają nad nim pracować i bardzo szybko robią 
stosowne korekty. Można wręcz powiedzieć, że 
pierwsze dwa lata w linii są traktowane jako ba-
dawcze. Dobrym tego przykładem jest chociażby 
śmigłowiec AH-64 Apache. Pierwsze maszyny 
trafiły do 7 Batalionu 17 Brygady Kawalerii 
w 1986 roku. A już rok później Pentagon zdecy-
dował o ich głębokiej modernizacji – otrzymały 

nie tylko nowy radar, 
lecz także nowe pociski 
przeciwpancerne Hell-
fire AGM114L. To 
od ich systemu 
naprowadzania – 
Longbow Hellfire 
Modular Missile Sys-
tem – wzięła się na-
zwa AH-64 Apache 
Longbow.

Szybko zapadła też 
decyzja o modernizacji 
bombowców strategicznych da-
lekiego zasięgu B-52. Samolo-
ty z pierwszego roku produk-
cji – dostarczono zaledwie 
trzy – dostały oznaczenie B-52A, 
a nowe maszyny, zamówione w 1955 
roku, B-52B. Wyprodukowano ich jednak 
jedynie 50 i znów zapadła decyzja o mo-
dernizacji. Wersja C weszła do służby 
w 1956 roku i jeszcze w tym samym roku zde-
cydowano o kolejnej – w standardzie B-52D. Co 
tak intensywnie ulepszano? W ogromnym skró-
cie można powiedzieć, że napęd. Choć owszem, 

UDERZENIE
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pomiędzy wersjami A i H są różnice, jeśli chodzi o wypo-
sażenie, głównie awionikę i systemy radioelektroniczne, to 
sedno zmian tkwiło w poszukiwaniu przez armię zasięgu 
w granicach 16 tys. km (wersja A dysponowała zaledwie 
12 tys.). Najlepszą drogą, aby to uzyskać, było popra-
wianie silników odrzutowych. 

Modele prototypowe B-52 były napędzane przez 
osiem silników Pratt & Whitney YJ57-P-3 o ciągu 
38,70 kN każdy. Do pierwszego modelu seryjnego, 
B-52A, trafiły już silniki J57-P-1W o ciągu 44,48 kN, 
które przez kilka minut mogły generować 48,93 kN. 
Model B-52B wyposażono w silniki J57-P-29W, model 
B-52C – w J57-P-29WA, a model B-52D – w J57-P-19W. 
Wszystkie o ciągu 46,71 kN, a różniły się jedynie zuży-
ciem paliwa (które, co oczywiste, przekładało się na 
zwiększenie zasięgu samolotu). Mocniejsze jednostki na-
pędowe, Pratt & Whitney J57-P-43WB o ciągu 61,16 kN, 
zainstalowano dopiero w modelach B-52F oraz B-52G. 
Ostatnią modernizacją, na którą się zdecydowano 
i w konsekwencji zmieniono nazwę samolotu na B-52H, 
opracowano w 1961 roku. Tę konstrukcję, osiągającą już 
oczekiwany zasięg 16 tys. km, napędzało osiem silników 
Pratt & Whitney TF33-P-3 o ciągu 76,06 kN każdy. 

DRUGA MŁODOŚĆ?
Zarówno B-52, jak i Tu-95 stały się konstrukcjami doj-

rzałymi na początku lat sześćdziesiątych. Choć od tego 
czasu przechodziły modyfikacje (głównie awioniki i sys-
temów łączności), to w ocenie ekspertów były one raczej 
dostosowywaniem się do coraz bardziej zautomatyzowa-

nego pola walki, niż wskazywaniem jego nowych kierun-
ków. Amerykanie zlikwidowali nawet w B-52 uzbrojenie 
strzeleckie, wychodząc z założenia, że i tak nie przyda się 
ono w walce z pociskami przeciwlotniczymi, w zamian 
zainstalowali zaawansowane systemy walki radioelektro-
nicznej. W Tu-95 Rosjanie nie zdecydowali się na tak re-
wolucyjny krok, choć trudno oczekiwać, że 23-milimetro-
we działka, jakie zostawili na pokładzie tej maszyny, 
przydadzą się we współczesnej walce powietrznej. 

Patrząc na B-52 oraz Tu-95 okiem laika, może być 
trudno zrozumieć, dlaczego zarówno Amerykanie, jak 
i Rosjanie postanowili zachować te konstrukcje w służbie. 
W dobie rakiet balistycznych zdolnych przenosić ładunki 

nuklearne pomiędzy kontynentami, ponadpięćdzie-
sięciometrowe latające kolosy budzą dziś raczej 

uśmiech i nostalgię niż strach przed nukle-
arną zagładą, którą mogą kryć 

w swych „trzewiach”. Jednak dla 
wojskowych praktyczność 

oznacza coś innego niż dla reszty społeczeństwa. B-52 
i Tu-95 to jedynie, albo aż, wojenne narzędzia, które ma-
ją do wykonania konkretne zadanie. I jeśli są w stanie, 
mimo swojego wieku, nadal robić to dobrze, to dlaczego 
miano by się ich pozbyć? Teraz zaś każdy start takiej ma-
szyny oznacza dla dowódcy strony przeciwnej pewną nie-
wiadomą: ile oraz jakich bomb i rakiet może się w niej 
kryć? I nie mogą oni zbagatelizować faktu, że mogą to 
być pociski nuklearne, zdolne razić cele oddalone o tysią-
ce kilometrów. 

Ani USA, ani Rosja nie zdradzają na razie, jaki będzie 
szczegółowy zakres modernizacji B-52 i Tu-95. Armie 
obu mocarstw wskazują jedynie, że obejmie ona napędy, 
tak aby samoloty mogły posłużyć w linii jeszcze około 
trzech dekad. Rosjanie mówią o dwóch dziesięcioleciach, 
ale dopóki na wycofanie B-52 nie zdecyduje się Wa-
szyngton, Moskwa również raczej nie pozbędzie się 
Tu-95. Należy się jednak spodziewać, że wraz z nowymi 
silnikami samoloty otrzymają również najnowsze systemy 
awioniczne oraz łączności, a także nowe systemy walki 
radioelektronicznej, umożliwiające m.in. obronę przed 
pociskami przeciwnika. Czy po roku 2045 zobaczymy 
jeszcze na niebie B-52 i Tu-95? Niewykluczone, że przyj-
dzie nam zaśpiewać im: sto lat, sto lat!
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Rząd w Ottawie wybrał w ramach 
programu Canadian Surface 

Combat projekt fregaty typu 26 fir-
my BAE Systems. Kanada zamierza 
zamówić dla swej marynarki wojen-

nej 15 nowych jednostek, które za-
stąpią niszczyciele typu Iroquois 
i fregaty typu Halifax. Kanada jest 
trzecim państwem, które wybrało 
fregatę BAE Systems. Wcześniej na 

projekt, który powstał dla brytyjskiej 
Royal Navy, zdecydowała się Austra-
lia. Innymi rozważanymi ofertami by-
ły holenderska De Zeven Provinciën  
i hiszpańska F-105. (WRT)

dolarów kanadyjskich 
to szacunkowe 

koszty programu 
zakupu fregat. 

55–60 MLD

N I E M C Y

Ciężarówki dla Bundeswehry

Jesteśmy dum-
ni, że dostarcza-
my naszym żoł-
nierzom najlep-
szy sprzęt, który

 pomaga im 
w wykonywaniu 
powierzonych 

misji. 

ARMIN 
PAPPERGER

PREZES 
ZARZĄDU 

RHEINMETALL AG
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S Ł O W A C J A

Wskazanie 
na wydrę

Ministerstwo obrony zapropono-
wało rządowi zaaprobowanie 

zakupu kołowych transporterów 
opancerzonych Vydra 8x8 – wynika 
z informacji opublikowanych w paź-
dzierniku. W grę wchodzi zakup 
maksymalnie 81 pojazdów za nie 
więcej niż 417 mln euro. W kwocie 
tej zawarte są koszty wsparcia logi-
stycznego, amunicji, infrastruktury 
i zakupu prototypu. W produkcji ma-
szyny ma uczestniczyć do 16 firm 
słowackich i jedna czeska. (WWT)

 Vydra jest wariantem 
wozu AMV 

fińskiej Patrii.
W Monachium odbyła 

się w listopadzie cere-

monia przekazania przez 

Rheinmetall pierwszych 

20 nowej generacji ciężaró-

wek UTF (Ungeschützte 

Transportfahrzeuge) nie-

mieckim siłom zbrojnym. 

Tym samym rozpoczęła się 

realizacja wieloletniego kon-

traktu podpisanego w lipcu 

2017 roku, na mocy którego 

należący do Rheinmetall 

MAN Military Vehicles 

zakład w Wiedniu 

w y p r o d u k u j e 

2271 pojazdów. 

Kosztować one będą około 

900 mln euro. W ramach 

pierwszej transzy powstanie 

558 samochodów, których 

dostawy przewidziano w la-

tach 2018–2021. Ciężarów-

ki należą do rodziny HX2. 

Niemieckie wojsko otrzyma 

pojazdy 5-tonowe w układzie 

napędowym 6x6 i 15-tonowe 

w wersji 8x8.  (W)
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F R A N C J A

I N D I E

R E P U B L I K A  K O R E I

SZCZEGÓŁY O FREGACIE FTI

Nowy system ratowniczy
Lotniczy 
barter

Hiszpania chciałaby sprze-
dać Korei Południowej od 

czterech do sześciu z 13 nad-
wyżkowych maszyn transporto-
wych A400M. W rozliczeniu zaś 
gotowa byłaby przyjąć około 
30 turbośmigłowych samolo-
tów szkolno-treningowych KT-1 
i 20 odrzutowych T-50. (WR)

Dziennik „The Korea 
Times” poinformował 

o koreańsko- 
-hiszpańskich rozmowach 
dotyczących potencjalnej 

wymiany samolotów 
szkolnych 

na transportowe. Należący do 

systemu zdal-

nie sterowany 

pojazd (ROV) 

może opero-

wać do 750 m 

pod powierz- 

chnią wody.

W końcu października 
ministerstwo sił zbroj-

nych opublikowało oficjalną 
informację o typie fregat FTI 
(frégate de taille intermédiaire), z któ-
rych pierwsza została już zamówiona. 
Okręt ten ma być dostarczony przed 
2023 rokiem.

FTI ma mieć 120 m długości i wy-
porność 4500 t. Jej uzbrojenie rakie-
towe będzie się składać z wyrzutni 
z ośmioma pociskami przeciwokręto-
wymi Exocet MM40 Block 3C 

i 16 przeciwlotniczymi Aster. Do zwal-
czania okrętów podwodnych posłużą 
torpedy MU90. Na dziobie będzie ulo-
kowana armata kalibru 76 mm. Okręt 
ma mieć też broń niezabijającą. 

Na pokładzie przewidziano miejsce 
dla śmigłowca NH-90 NFH i drona. 
FTI będzie pierwszym typem francu-
skiego okrętu wojennego z jednym 

masztem pośrodku ka-
dłuba. Znajdzie się 
w nim wielofunkcyjny 

radar Sea Fire ze stały-
mi antenami ścianowymi. Dla fregat 
przewidziano dwa sonary, holowany 
Captas-4 Compact i kadłubowy King-
klip Mk 2. Stała załoga ma liczyć 
120 osób. Na pokładzie będzie miej-
sce jeszcze dla 150 pasażerów, co 
oznacza możliwość transportu pod-
oddziału żołnierzy, w tym komando-
sów. (WRO)

Ministerstwo obrony na początku listopada poinformo-
wało, że do marynarki wojennej wprowadzono sys-

tem ratowania okrętów podwodnych. Jego elementem jest 
ratowniczy pojazd podwodny DSRV brytyjskiej firmy James 
Fisher Defence, który może zejść na głębokość 666 m 
i ewakuować za jednym razem 14 osób. Należący do sys-
temu zdalnie sterowany pojazd (ROV) może operować do 
750 m pod powierzchnią wody, a radar skanowania bocz-
nego służący do lokalizowania mających problemy jedno-
stek podwodnych – do 650 m. 

Rzecznik indyjskiej marynarki wojennej podał, że pierw-
szy z dwóch kupionych w 2016 roku systemów ratowni-
czych będzie w bazie morskiej w Bombaju. Drugi zaś trafi 
w przyszłym roku do Visakhapatnam. (WT)
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Polscy żołnierze podczas mi-
sji w Afganistanie, gdzie 
mieli do dyspozycji detekto-
ry strzału Pilar II produko-

wane przez francuską firmę Metra-
vib Acoem Group, przekonali się, że 
jeśli huk jest pierwszym znakiem 
ostrzegawczym przed niebezpie-
czeństwem, to szybkie wykrycie je-
go źródła może uratować życie. 

NIE TYLKO DLA WOJSKA
Następca poprzedniej wersji, 

Pilar V, czyli zintegrowany system 
akustycznej detekcji strzału, oprócz wykorzystania przez 
wojsko w warunkach bojowych (zabezpieczenie patroli 
i baz wojskowych) jest również niezbędnym wyposaże-
niem w systemie ochrony ceremonii państwowych i im-
prez masowych. Wykrywa strzały pojedyncze, a także 
serie jednocześnie oddawane z różnych kierunków. Do-
stępne są wersje Standalone oraz Ground version z możli-
wością montażu na pojazdach lub na statywie. 

Pilar V wykrywa i określa w sektorze 360 stopni kie-
runek, odległość strzału, obrazuje dokładnie położenie 
strzelców, a także informuje o kalibrze broni, z której 
został oddany strzał. Urządzenie może współpracować 
z systemami zarządzania polem walki BMS (Battlefield 
Management System).

Detektor strzału Pilar jest używany na całym świecie 
już od 20 lat. Wspierał żołnierzy m.in. podczas konflik-
tów zbrojnych na Bałkanach, w Iraku, Republice Środ-
kowoafrykańskiej, na Mali i w Afganistanie. 

PEARL
Kolejnym inteligentnym rozwiązaniem służącym do 

ochrony żołnierzy jest zminiaturyzowany detektor strza-
łu PEARL (Personal Equipment Add-on for Reactive 
Localization), również produkowany przez francuską 
firmę Metravib. Został zaprojektowany dla piechoty 
i żołnierzy działających poza pojazdami, bezpośrednio 
zagrożonych kontaktem ogniowym z przeciwnikiem. 

PEARL w kilka sekund zapewnia 
możliwość wykrycia źródła strzału. 
Rejestruje i analizuje rozchodzenie 
się fal akustycznych towarzyszących 
oddawaniu strzału i pozwala w ciągu 
sekundy określić pozycję strzelca 
oraz kierunek, z którego padł strzał. 

Cel jest wskazywany za pomocą 
azymutu i elewacji dzięki diodom 
LED określającym kierunek. PEARL 
działa we wszystkich warunkach te-
renu, w obszarach zurbanizowanych 
i górzystych. Jest kompaktowym, nie-
dużym gabarytowo urządzeniem 

(450 g) montowanym bezpośrednio na ręcznej oraz pokła-
dowej broni strzeleckiej, w tym snajperskiej, i na granat-
nikach automatycznych na szynie Picatinny. Może rów-
nież współpracować z dalmierzami laserowymi.

Zainteresowanie wojska i służb mundurowych detek-
torami strzałów Pilar V i PEARL sprawia, że prezento-
wane są one nie tylko na Międzynarodowym Salonie 
Przemysłu Obronnego w Kielcach. Niedawno firma Pa-
gacz Defence Group demonstrowała ich działanie pod-
czas dwudniowych pokazów na poligonie Wojskowego 
Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. 

CELOWNIKI DLA STRZELCÓW
Podczas tych pokazów udostępniono zainteresowa-

nym i przetestowano również modułowe, laserowe 
wskaźniki i promienniki podczerwieni niemieckiej firmy 
Rheinmetall Defence.

Nowością w ofercie jest Variable Tactical Aiming 
Laser Vtal, mały i kompaktowy wodoodporny celownik, 
który może być montowany i łączony z oświetleniem 
taktycznym. Za pomocą odpowiedniego przewodu może 
generować czerwony lub zielony laser oraz podświetle-
nie od mocy treningowej, czyli bezpiecznej dla oczu, do 
bardzo dużej, używanej w działaniach bojowych. Dla 
strzelców wyborowych oraz snajperów Rheinmetall pro-
ponuje taktyczny dalmierz z kalkulatorem balistycznym 
TAC-RAY Ballistic.

WYKRYJ I WSKAŻ 
PRZECIWNIKA

GDY NA POLU WALKI LICZĄ SIĘ SEKUNDY, CHODZI O TO,
BY JAK NAJSZYBCIEJ ODPOWIEDZIEĆ CELNYM OGNIEM.

DETEKCJA MA WIĘC KLUCZOWE ZNACZENIE.

Rheinmetall Defence, celownik VTAL i latarka
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Mówiąc o historii polskiego lotnictwa, nie sposób pominąć nazwiska Stanisława 
Wigury, mechanika i konstruktora, który w duecie z pilotem Franciszkiem Żwirką 

wsławił się zwycięstwem w zawodach Challenge w 1932 roku.
Stanisław Wigura urodził się w 1903 roku, lata młodości spędził w Żytomierzu 

i Warszawie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej jako ochotnik zaciągnął się do 
8 Pułku Artylerii Polowej, gdzie poznał innego przyszłego konstruktora, Jerzego 
Drzewieckiego. Po wojnie dokończył naukę w gimnazjum, a w 1922 roku rozpoczął 
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Był jednym z założycie-
li Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów PW, gdzie poznał m.in. Stanisława 
Rogalskiego, z którym opracował swą pierwszą konstrukcję, projekt samolotu tury-

stycznego WR-1. Kolejne projekty powstawały już w ramach założonej w 1927 roku wytwórni 
RWD – Rogalski, Wigura, Drzewiecki, w której Wigura odpowiadał głównie za obliczenia aerody-
namiczne i wytrzymałościowe. W 1929 roku konstruktor uzyskał dyplom inżyniera mechanika i ob-
jął już oficjalnie stanowisko asystenta w Katedrze Budowy Samolotów PW, z którą wcześniej 
współpracował jako wolontariusz. Wykładał również w Państwowej Szkole Lotniczo-Samochodowej. 
W tym samym roku zdobył uprawnienia pilota sportowego w Aeroklubie Warszawskim, tam też 
spotkał oddelegowanego z sił powietrznych por. pilota Franciszka Żwirkę. Od tego czasu kariera 
Wigury rozwijała się dwutorowo. Z jednej strony pracował nad kolejnymi konstrukcjami, z drugiej 
latał jako mechanik ze Żwirką, osiągając kolejne sukcesy.

W 1928 roku pierwszy z samolotów spod znaku RWD, RWD-1, został oblatany i nagrodzony na 
II Krajowym Konkursie Awionetek. Na będącym jego rozwinięciem RWD-2 duet Żwirko i Wigura 
wykonał w sierpniu 1929 roku liczący ponad 5 tys. km lot wokół Europy. Kolejna konstrukcja nie 
została zakwalifikowana do produkcji, jednak RWD-4 miał szansę do niej trafić, a także polecieć na 
organizowany w 1930 roku Challenge, z którego niestety wykluczyła go awaria silnika. Załogę ma-
szyny stanowił oczywiście tandem Żwirko-Wigura. Niezwykle udaną konstrukcją okazał się także 
RWD-5, który w 1931 roku wygrał IV Krajowy Konkurs Samolotów Turystycznych, a dwa lata póź-
niej (czyli już po tragicznej śmierci Wigury), w wersji bis przeleciał nad Atlantykiem, bijąc w swej 
klasie międzynarodowy rekord odległości lotu bez lądowania.

Na odbywające się od 20 do 28 sierpnia 1932 roku w Berlinie zawody Challenge konstruktorzy 
RWD przygotowali kolejną maszynę, oznaczoną numerem 6. Samolot i jego załoga okazali się re-
welacją turnieju, zwyciężając z uznawanymi za faworytów załogami niemieckimi. Obydwaj współ-
autorzy sukcesu wrócili do kraju w nimbie chwały, którą – jak się wkrótce okazało – nie mieli się 
cieszyć długo. Gdy 11 września lecieli, również RWD-6, na mityng lotniczy 
do Pragi, wpadli w burzę, co doprowadziło do zerwania mocowania skrzydła 
i katastrofy nieopodal wsi Cierlicko, na zachód od Cieszyna. Franciszek 
Żwirko i Stanisław Wigura zginęli.

Obydwaj zostali pochowani w alei zasłużonych cmentarza Powązkowskiego. 
Na samolocie RWD-8 Wigury, oblatanym już po jego śmierci, wyszkoliło 
się ostatnie pokolenie przedwojennych polskich pilotów.

R A F A Ł  
C I A S T O Ń

Lider Challenge’u

ARSENAŁ / KONSTRUKTORZY

RAFAŁ CIASTOŃ jest doktorantem Akademii Sztuki Wojennej, 

ekspertem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.



STRATEGIE
/ ZAGROŻENIA

BOJOWNIKÓW 
DŻIHADU

Globalna sieć struktur dżihadu  
z logo Al-Kaidy na sztandarach 
nagle ożyła. Okazało się, że organizacja 

uznana przez cały świat za rozbitą może 
stanowić zagrożenie dla światowego 

bezpieczeństwa.

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

WYŚCIG
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egoroczna, siedemnasta już rocznica 
zamachów terrorystycznych przepro-
wadzonych przez Al-Kaidę (AQ) 
w Stanach Zjednoczonych 11 września 
2001 roku minęła na świecie bez więk-
szego echa. Przypomniano co prawda 
w mediach tamte wydarzenia, ale nie 
odwoływano się do współczesnej woj-
ny z terroryzmem. Nic dziwnego, 

wszak toczy się ona już od tak dawna, że niedłu-
go pełnoletniość osiągną ludzie urodzeni w ro-
ku jej wybuchu. Wielu z nich, jako żołnierze 
czy funkcjonariusze służb i sił bezpieczeństwa, 
zapewne trafi w nieodległej przyszłości na jej 
fronty i podejmie bezpośrednią walkę z terrory-
stycznym zagrożeniem, które w dużym stopniu 
ukształtowało świat, w jakim przyszło im żyć 
od urodzenia. 

SIŁĄ MŁODSZE POKOLENIE 
Trudno w tym kontekście nie zauważyć, że 

od tych kilkunastu lat kwestia zagrożenia terro-
rystycznego ze strony ekstremistów muzułmań-
skich coraz bardziej przypomina ob-
raz w krzywym zwierciadle. Na po-
czątku wszyscy zgodnie mówili 
o wojnie z terroryzmem islamskim, 
ale szybko, zapewne wskutek po-
prawności politycznej, świat znalazł 
się w stanie wojny z terroryzmem ja-
ko takim. Niby drobna różnica, ale 
jednak o fundamentalnym znaczeniu 
ideologicznym i politycznym. Czym 
innym jest bowiem zwalczanie zagro-
żenia ze strony ludzi kierujących się 
określoną, radykalną i śmiertelnie 
niebezpieczną ideologią wyrosłą z religii oraz 
mających dokładnie sprecyzowane cele strate-
giczne, a czym innym, gdy pochodzi ono ze 
strony terrorystów rozumianych ogólnie i nieco 
anonimowych. A przecież już Sun Tzu twier-
dził, że jednym z warunków osiągnięcia zwycię-

stwa w wojnie jest precyzyjne i prawidłowe zde-
finiowanie wroga, z którym się walczy. Warto 
więc chyba wrócić do pierwotnej nomenklatury 
i zacząć go nazywać po imieniu.

Od ponad czterech lat wojna z terroryzmem 
islamskim zdominowana jest – zwłaszcza 
w wymiarze medialnym i politycznym – przez 
kwestię zwalczania Państwa Islamskiego (IS) 
i kalifatu, powołanego do życia latem 2014 ro-
ku na terenach pogranicza Iraku i Syrii. W po-
wszechnym mniemaniu tę batalię uważa się 
niemal za wygraną. Opinie takie są jednak wię-
cej niż mylne – nawet pomimo faktycznego 
upadku centrali IS w Lewancie (Syria i Irak), 
jego komórki i zagraniczne prowincje (wilaje-
ty) mają się doskonale w wielu częściach świa-
ta. Co więcej, wiele z tych „kolonii” kalifatu 
wciąż żywiołowo się rozwija i zwiększa skalę 
swej aktywności (więcej na ten temat w artyku-
le „Poszarpane sztandary dżihadu”, „Polska 
Zbrojna” nr 10/2018). Podważa to tezę o ry-
chłym upadku IS, tym bardziej że kalifat stał 
się ideą i symbolem atrakcyjnym dla milionów 

muzułmanów na całym świecie. Nie 
ulega zatem wątpliwości, że społecz-
ność międzynarodowa będzie zmu-
szona jeszcze długo angażować się 
w walkę z Państwem Islamskim, ab-
sorbującą znaczne siły i środki, a co 
najważniejsze – odciągającą uwagę 
od zapomnianego zagrożenia, czyli 
Al-Kaidy zdawałoby się pokonanej 
siedem lat temu wraz ze śmiercią jej 
legendarnego założyciela i przywód-
cy, Osamy bin Ladena.

Pogłoski o upadku Al-Kaidy po 
2011 roku były jednak tak samo przesadzone, 
jak dzisiejsze optymistyczne analizy dotyczące 
rzekomej klęski IS. Faktycznie, pod kierownic-
twem Ajmana az-Zawahiriego (wcześniej za-
stępcy bin Ladena i głównego ideologa ugrupo-
wania) AQ radykalnie zmieniła profil swej ak-

T
Według Ajmana  
Az-Zawahiriego, 
przywódcy Al-Kaidy, 
czas na powstanie 
kalifatu dopiero na-
dejdzie.
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tywności i ograniczyła skalę działalności operacyjnej, ale 
nie zaniechała realizacji dotychczasowych celów. Śmierć 
twórcy i charyzmatycznego lidera, odpowiedzialnego za 
przygotowanie i skuteczne przeprowadzenie największych 
w historii zamachów terrorystycznych, była ciosem dla tej 
organizacji. Znacznie gorszy w skutkach dla niej okazał 
się jednak sam moment, w którym doszło do eliminacji 
bin Ladena. Wiosna 2011 roku to szczytowy okres naj-
większego od dekad strategicznego zamętu w regionie 
Maghrebu i Bliskiego Wschodu, powstałego na skutek se-
rii rewolt i wojen w ramach Arabskiej Wiosny. Wywołane 

sukcesją po bin Ladenie zamieszanie w szeregach Al-Kaidy 
uniemożliwiło jej właściwą reakcję na wydarzenia w świe-
cie arabskim w tak kluczowej dla ruchu dżihadu chwili. 
Okazało się to czynnikiem, który wpłynął niekorzystnie na 
pozycję i popularność struktur tej organizacji na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej, co z kolei przełożyło się 
na stopniową utratę przez nią przywództwa w międzyna-
rodowym ruchu dżihadu. 

Zwłaszcza że na scenie pojawiła się potężna i sprawna 
konkurencja. Począwszy od lat 2013–2014, kiedy tamtejsza 
ekspozytura Al-Kaidy w Lewancie, czyli Front al-Nusra, 

PO 17 LATACH AFGANISTAN 
PONOWNIE STAJE SIĘ  
MATECZNIKIEM CENTRALI AL-KAIDY, 
KTÓRA STAMTĄD KOORDYNUJE DZIAŁANIA 
W NAJDALSZYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA

U
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poniosła klęskę w starciu z Islamskim Pań-
stwem Iraku i Syrii (ISIS), Al-Kaida coraz bar-
dziej traciła na znaczeniu na rzecz tego 
sprawnego organizacyjnie, bardziej radykalne-
go i bezwzględnego, bezkompromisowego po-
litycznie, a przede wszystkim bardziej zoriento-
wanego na młodych ekstremistów islamskich 
ugrupowania. Tym bardziej że jego członkowie, 
choć konserwatywni, chętnie i sprawnie wyko-
rzystywali w działaniu zachodnie nowinki tech-
niczne. Ta różnica pokoleniowa stała się jed-
nym z kilku czynników, które zaważyły na tym, 
że przez kilka ostatnich lat palma pierwszeń-
stwa w ruchu dżihadu należała właśnie do ISIS, 
które później przekształciło się w IS.

Co ciekawe, Ajman az-Zawahiri, przywódca 
Al-Kaidy, jest egipskim islamistą należącym do 
starego pokolenia dżihadystów. Ten twórca 
Egipskiego Islamskiego Dżihadu brał udział 
w walkach z władzami w Kairze w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Zdecydowana większość dzisiejszych 
islamskich radykałów to jednak ludzie młodzi, 
liczący najwyżej po dwadzieścia kilka lat. Dla 
nich bojownicy pokroju Az-Zawahiriego to już 
prehistoria, niezbyt pasująca do współczesno-
ści. Dla młodych islamistów zdecydowanie, 
bezkompromisowość i polityczno-religijny ra-
dykalizm lidera IS Abu Bakra al-Baghdadiego, 
czyli kalifa Ibrahima, były bardziej atrakcyjne 
niż polityczna zachowawczość i ideowa ostroż-
ność Al-Kaidy.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ – PUDŁEM
Uwidoczniło się to w 2014 roku, po ogłosze-

niu przez ISIS zmiany nazwy na Państwo 
Islamskie i decyzji o wskrzeszeniu kalifatu. 
Odtworzenie tego wyczekiwanego przez wielu 
muzułmanów „państwa islamskiego”, rządzą-
cego się czystymi regułami islamu, ustalonymi 
przez samego proroka, okazała się propagando-
wym i politycznym strzałem w dziesiątkę. Krok 
ten stał się czynnikiem, który nie tylko zaprze-
paścił szanse na przywrócenie współpracy mię-
dzy IS a Al-Kaidą, ale przede wszystkim za-
pewnił Państwu Islamskiemu polityczną i ide-
ową przewagę nad konkurencją. 

Al-Kaida nie wykorzystała rozbudzonego 
przez dekady swych działań potencjału islam-
skiego radykalizmu, choć wynikało to po części 
ze splotu niekorzystnych dla niej okoliczności. 

Faktem jest jednak, że zarówno bin Laden, jak 
i Az-Zawahiri odżegnywali się od powołania 
kalifatu, choć przecież taki był – i jest nadal – 
strategiczny cel organizacji i całego ruchu. 
Liderzy AQ od dawna i niezmiennie argumen-
tują, że czas na powołanie kalifatu nadejdzie 
wtedy, gdy większość społeczeństw muzułmań-
skich dojrzeje do obalenia skorumpowanych 
świeckich władz swych krajów oraz stanie się 
gotowa do przyjęcia szariatu. W ich wizji kali-
fat ma się stać ukoronowaniem wysiłków dżiha-
du na rzecz dominacji islamu na świecie. We-
dług Az-Zawahiriego ten moment jeszcze nie 
nadszedł. Tymczasem Al-Baghdadi i kierow-
nictwo IS nie roztrząsali niuansów teologiczno-
-ideologicznych i nie dokonywali głębszych 
kalkulacji strategicznych. Po prostu skorzystali 
z chaosu wojny w Syrii i słabości władz w są-
siednim Iraku, zajęli znaczną część ich teryto-
rium i powołali tam kalifat.

Późniejszy przebieg wydarzeń potwierdził 
jednak, że to właśnie kierownictwo Al-Kaidy, 
bardziej doświadczone politycznie, prawidło-
wo oceniało sytuację strategiczną na świecie. 
Liderzy AQ przewidzieli, że globalna „umma” 
(muzułmańska wspólnota wiernych) nie jest 
jeszcze gotowa na budowę „państwa islam-
skiego”. A także to, że pochopna restytucja 
kalifatu wywoła zdecydowaną reakcję Zacho-
du oraz arabskich rządów, zaniepokojonych 
o przyszłość status quo w regionie bliskow-
schodnim. 

Przywódca IS Abu 
Bakr Al-Baghdadi 
i jego kompani za-
grali zbyt wysoko, 
przelicytowali i po-
nieśli porażkę 
w wymiarze strate-
gicznym.

WOJNA Z ISLAMSKIM 
TERRORYZMEM JEST 
PROWADZONA ZRYWAMI 
I ZALEŻNA OD ZMIAN 
EKIP RZĄDOWYCH 
W PAŃSTWACH ZA-
CHODNICH I OD ICH 
CHWIEJNEJ POLITYKI
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Rzeczywiście, ogłoszenie powstania kalifatu i postępy 
militarne IS w Lewancie natychmiast spotkały się ze zde-
cydowaną reakcją mocarstw światowych i regionalnych, 
a także wielu państw arabskich. Walka z Państwem Islam-
skim zjednoczyła tak różnych graczy, jak Stany Zjedno-
czone, Iran, Rosja, Arabia Saudyjska, a nawet Izrael. 
W efekcie IS utraciło centralę w Lewancie, znalazło się 
w defensywie i w istocie przestało odgrywać rolę lidera 
ruchu dżihadu sunnickiego. Al-Baghdadi i jego kompani 
zagrali zbyt wysoko, przelicytowali i ponieśli porażkę 
w wymiarze strategicznym. Bo chociaż ich ugrupowanie 
wciąż istnieje i lokalnie stanowi śmiertelne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wielu państw i całych regionów, to w wy-
miarze globalnym przestało się liczyć.

KONCENTRACJA NA ŚWIECIE ISLAMU
Al-Kaida zaś tym razem nie przegapiła szansy na odzy-

skanie utraconej przed pięcioma laty pozycji. Nie bez sa-
tysfakcji obserwowała, jak IS wpada w coraz większe tara-
paty, a jednocześnie niezmiennie utrzymywała niski po-
ziom aktywności terrorystycznej na Zachodzie. Z jednej 
strony, był to celowy zabieg umiejętnie maskujący inten-
sywne wysiłki w dziedzinie odbudowy regionalnych struk-
tur i umacniania satelickich ugrupowań dżihadystycznych 
na całym świecie. Z drugiej, możemy mieć do czynienia 
z istotną zmianą strategii ugrupowania, polegającą na 
odejściu od dogmatu atakowania Zachodu na jego teryto-
rium (co było obsesją bin Ladena) na rzecz skupienia 
głównego wysiłku operacyjnego w samym „dar al-Islam” 
(świecie islamu). 

W efekcie, począwszy mniej więcej od przełomu 2016 
i 2017 roku, eksperci i analitycy ze sporym zdziwieniem 
odkryli, że Al-Kaida – uznawana za organizację całkowi-
cie rozbitą, a przynajmniej mocno osłabioną – nie tylko 
wciąż działa, lecz także jest sprawna i skutecznie kontrolu-
je poczynania wielu regionalnych ugrupowań, jeszcze do 
niedawna uważanych za samodzielne. Globalna sieć struk-
tur dżihadu z logo AQ na sztandarach nagle ożyła i okaza-
ła się nie tylko zaskakująco rozległa, ale też nadzwyczaj 
efektywna. Regionalne odgałęzienia Al-Kaidy, takie jak 
AQIM (w Maghrebie i na Sahelu) czy AQSP (na Synaju), 
o których już od jakiegoś czasu wspominano w czasie 
przeszłym, ponownie uaktywniły się i podjęły walkę także 
z miejscowymi strukturami IS. Inne lokalne ośrodki dżiha-
du powiązane z AQ – np. AQAP (Jemen), somalijskie 
ugrupowanie Asz-Szabaab i afgańscy talibowie – niemal 
nie znikają z doniesień medialnych o wydarzeniach w ich 
regionach.

Dlatego sytuacja w regionie afgańsko-pakistańskim 
w kontekście procesu odnowy Al-Kaidy powinna szcze-
gólnie skupiać uwagę zarówno ekspertów od zwalczania 

zagrożeń islamistycznych, jak i światowej opinii publicz-
nej. To przecież właśnie tam, u trudno dostępnych podnó-
ży Hindukuszu, w połowie lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku pojawił się (m.in. dzięki wsparciu Al-Kaidy) 
Ruch Talibów, który szybko pokonał w Afganistanie skłó-
conych mudżahedinów, przejął w kraju rządy i ustanowił 
Islamski Emirat Afganistanu. Wtedy też natychmiast od-
wdzięczył się organizacji bin Ladena i przyznał jej nie-
ograniczony dostęp do kontrolowanego przez siebie tery-
torium. Al-Kaida stworzyła tam swój logistyczny hub 
i zaplecze szkoleniowo-organizacyjne. To właśnie tam, 
w licznych obozach i bazach organizacji, przygotowywali 
się m.in. przyszli zamachowcy z 11 września, a także 
późniejsi liderzy i komendanci polowi struktur AQ rozsia-
nych po Afryce, Bliskim Wschodzie, Kaukazie i Azji. To 
tam schronienie i dogodne warunki do działania znalazło 
również kierownictwo ugrupowania, z bin Ladenem 
i Az-Zawahirim na czele. Symbioza między AQ a afgań-
skim Talibanem była tak silna i obopólnie korzystna, że 
nie tylko przetrwała upadek rządów Emiratu w 2001 ro-
ku, ale też trwała przez cały okres działalności talibów 
w zbrojnym podziemiu, i trwa aż do dziś.

KOŃCA NIE WIDAĆ
I oto od chwili zakończenia operacji ISAF w Afganista-

nie w grudniu 2014 roku mamy do czynienia ze stopnio-
wym, ale nieprzerwanym procesem ponownego instalowa-
nia się struktur Al-Kaidy w Afganistanie – powstają nowe 
obozy szkoleniowe, bazy i zaplecze logistyczne; ściągani 
są kolejni bojownicy z Pakistanu, Azji Środkowej i Bli-
skiego Wschodu. Jest to możliwe dzięki pasmu sukcesów 
talibów, którzy od trzech lat systematycznie przejmują 
kontrolę nad kolejnymi rejonami Afganistanu. Sprawia to, 
że kraj ten ponownie – po 17 latach – staje się mateczni-
kiem centrali Al-Kaidy, skąd koordynuje ona działania 
w najdalszych zakątkach świata. 

Wszystko to stawia pod dużym znakiem zapytania sku-
teczność działań w ramach całej wojny z islamizmem. 
Kampania ta, prowadzona zrywami i zależna od zmian 
ekip rządowych w państwach zachodnich i od ich chwiej-
nej polityki, nigdy nie cechowała się konsekwencją w dą-
żeniu do ostatecznego celu, jakim powinna być likwidacja 
potencjału ugrupowań odwołujących się do ideologii rady-
kalnego sunnickiego islamu. W 2002 roku zadowolono się 
wyzwoleniem Afganistanu i zainstalowaniem prozachod-
niego rządu w Kabulu; podobnie w 2018 roku nie widać 
już woli ostatecznej likwidacji Państwa Islamskiego poza 
Lewantem po tym, jak rozbito jego centralę w Iraku 
i Syrii. Ten brak konsekwencji i woli doprowadzenia bata-
lii do samego końca sprawia więc, że o wojnie z islami-
zmem długo jeszcze nie zapomnimy. 
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R O B E R T  S E N D E K

Rząd albański w 2016 roku wystąpił 
z inicjatywą stworzenia w Tiranie 

ośrodka badań nad powracającymi 
z zagranicy bojownikami organizacji 

terrorystycznych. Praca 
nad powołaniem tej placówki 
idzie jednak jak po grudzie. 

Centrum 
w zawieszeniu

Problem zagranicznych bojowników terrorystycz-
nych stał się naprawdę poważny. Tysiące ludzi 
opuszcza Europę i walczy dziś w zdestabilizowa-
nych państwach na Bliskim Wschodzie, niektórzy 

są obywatelami krajów Bałkanów Zachodnich. Dlatego 
występujemy z propozycją utworzenia w Albanii Centrum 
Doskonałości NATO do zbadania zjawiska zagranicznych 
bojowników terrorystycznych”, mówiła w maju 2016 roku 
Mimi Kodheli, ówczesna szefowa albańskiego minister-
stwa obrony. Idea powołania w tym kraju takiego ośrodka 
powstała w otoczeniu premiera Albanii Ediego Ramy rok 
wcześniej. 

BOJOWNIK Z ZAGRANICY
Kluczowe było tu posiedzenie w styczniu 2015 roku al-

bańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W tym spo-
tkaniu wzięli udział najważniejsi urzędnicy państwowi, 
premier, prezydent, ministrowie oraz szefowie służb. Pre-
zydent Bujar Nishani stwierdził wówczas, że jego kraj 
znajduje się na pierwszej linii frontu w walce z terrory-
zmem. Albania leży – jak mówił – w ważnym strategicz-
nie miejscu świata, na skrzyżowaniu dróg z trzech konty-
nentów: Europy, Azji i Afryki. Jest poza tym krajem 
członkowskim NATO, żołnierze albańscy uczestniczą 
w misjach natowskich, jednocześnie jednak – co ze swej 
strony podkreślił premier Rama – wiele osób wyjechało 
z kraju do Syrii oraz Iraku i wstąpiło w szeregi tzw. Pań-
stwa Islamskiego. Z tego właśnie powodu walka z radyka-
lizacją religijną oraz terroryzmem islamskim jest tak waż-

na zarówno dla samej Albanii, jak i dla całego regionu 
Bałkanów Zachodnich.

Pomysł rządu Ediego Ramy uzyskał wstępną akceptację 
Komitetu Wojskowego NATO oraz przedstawicieli 28 kra-
jów członkowskich. Planowany ośrodek miał się stać jed-
nym z natowskich centrów eksperckich (w użyciu jest rów-
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nież termin „centrum doskonałości”, zaczerpnięty z nauk 
o zarządzaniu, Center of Excellence – COE). Są to wyspe-
cjalizowane instytucje pomocnicze sojuszu, które mają 
prowadzić działalność ekspercką oraz dydaktyczno-szko-
leniową w obrębie zakreślonej uprzednio dziedziny. Obec-
nie działają 24 takie ośrodki, m.in. funkcjonujące w Polsce 

Centrum Eksperckie NATO ds. Kontrwywiadu w Krako-
wie oraz Centrum Eksperckie NATO ds. Policji Wojsko-
wych w Bydgoszczy.

Propozycja albańska dotyczy utworzenia takiego ośrod-
ka analityczno-eksperckiego NATO, który zająłby się ba-
daniami nad fenomenem tzw. zagranicznych bojowników 
(Foreign Fighters). Do grupy tej są zaliczani ludzie, którzy 
uczestniczą w działaniach wojennych po jednej ze stron 
konfliktu, choć nie są obywatelami państwa toczącego 
wojnę. Wiele osób, które zdecydowały się wyjechać na 
Bliski Wschód i walczyć pod sztandarami tzw. Państwa 

Islamskiego, pochodzi z obszaru Bałkanów Zachodnich. 
Ponieważ państwa regionu są żywo zainteresowane prze-
ciwdziałaniem terroryzmowi oraz walką z islamistyczną 
propagandą, propozycja utworzenia w Tiranie centrum 
eksperckiego, które zajęłoby się badaniami nad tą grupą 
ludzi, wydawała się uzasadniona. Sens powołania przez 
rząd albański ośrodka eksperckiego wyjaśniała zresztą 
Mimi Kodheli: „Centrum Doskonałości ma pomóc pań-
stwom członkowskim NATO oraz zainteresowanym kra-
jom partnerskim w zrozumieniu przyczyn radykalizacji 
obywateli żyjących na obszarze wspólnoty euroatlantyc-
kiej, ma również pomóc w znalezieniu sposobów i środków 
zapobiegania temu zjawisku w naszych społeczeństwach”.

TROCHĘ STATYSTYK
Sprawa badań nad zagranicznymi bojownikami jest 

o tyle ważna, że od dłuższego czasu mówi się o powrotach 
dżihadystów do ich krajów ojczystych. Ponieważ tzw. Pań-
stwu Islamskiemu kiepsko się ostatnio wiedzie, z Bliskie-
go Wschodu do Europy próbują wracać osoby, które brały 
udział w walkach. Ich przybycie niesie ze sobą różnorakie 
zagrożenia dla bezpieczeństwa poszczególnych społe-
czeństw europejskich. Bojownicy są bowiem ludźmi, któ-
rzy już powąchali prochu, potrafią się obchodzić z bronią 
i materiałami wybuchowymi, nierzadko popełniali rów-
nież zbrodnie. Mogą oni też tworzyć grupy będące rozsad-
nikiem radykalizmu religijnego oraz zainteresowane wer-
bowaniem ochotników do walki.

SZACUJE SIĘ, ŻE KRĄG ZWOLENNI-
KÓW TZW. PAŃSTWA ISLAMSKIEGO 

NA BAŁKANACH MOŻE OBEJMOWAĆ 
NAWET OKOŁO 400 TYS. OSÓB
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Problem z tzw. zagranicznymi bo-
jownikami na terenie Bałkanów Za-
chodnich jest poważny. Działające 
w Londynie Międzynarodowe Cen-
trum Badań nad Radykalizmem 
i Przemocą Polityczną (ICSR) w ra-
porcie opublikowanym na początku 
2015 roku szacowało, iż spośród oko-
ło 20 tys. bojowników tzw. Państwa 
Islamskiego działających wówczas na 
terenie Syrii i Iraku, z Bałkanów Za-
chodnich pochodziło 580–650. W tej 
liczbie największy udział, bo niemal 
połowę, stanowiły osoby wywodzące 
się z Bośni i Hercegowiny. Z Kosowa 
na Bliski Wschód wyjechało około 
100–150 osób, z Albanii natomiast 
około 90. Faktyczny udział bojowni-
ków z Bałkanów może być jednak wyższy, o czym świad-
czą zestawienia sporządzane przez rządy krajów z regionu. 
Według danych z listopada 2015 roku, do Syrii bądź Iraku 
wyjechało z Kosowa nawet 300 osób, a zatem dwukrotnie 
więcej, niż wynosiły szacunki ICSR. Z kolei według insty-
tucji albańskich, od 2012 roku do lutego 2016 roku na te-
reny zajęte przez tzw. Państwo Islamskie wyjechało 
z Albanii 100–120 osób, a z Macedonii 100–110. Wśród 
oddziałów walczących w ISIS dość dużą grupę stanowiły 
osoby wywodzące się z Albanii, Kosowa i Macedonii. Ist-
niała nawet odrębna jednostka, złożona z bojowników na-
rodowości albańskiej. Oddziałem tym miał do swej śmier-
ci w czerwcu 2017 roku dowodzić kosowski Albańczyk 
Lavdrim Muhaxheri. Spośród wszystkich osób, które wy-
jechały na Bliski Wschód, aby walczyć po stronie ISIS, 
część poniosła śmierć (25–30% ogólnej liczby bojowni-
ków). Nadal jednak grupa tych, którzy po klęsce ISIS mo-
gą wrócić do swych ojczyzn, jest duża. 

BOJOWNIK JAKO PROBLEM
Zagraniczni bojownicy stanowią ogromne wyzwanie dla 

instytucji państwowych poszczególnych krajów. Z tego 
właśnie względu istnieje konieczność prowadzenia pogłę-
bionych badań, choćby po to, by ustalić, z jakich środo-
wisk się wywodzą i jakie są powody radykalizacji tych 
osób. Z drugiej strony rządy powinny wiedzieć, co dzieje 
się z tymi ludźmi w ich ojczyźnie. Owszem, zdarza się, że 
część byłych bojowników próbuje wrócić do rodziny 
i zwykłego życia w środowisku, z którego się wywodzą. 
Jeśli tylko nie mają na sumieniu ciężkich zbrodni – insty-
tucje państwowe mogą im pomóc w ponownej integracji 
ze społeczeństwem, konieczne jest jednak wypracowanie 
najskuteczniejszych form takiego wsparcia. Największy 

problem stanowią ci, którzy pozostają 
wierni radykalnym poglądom także 
po powrocie do własnego kraju. 

Istnieje zatem potrzeba opracowa-
nia sposobów działania w podobnych 
sytuacjach w przyszłości. Aby jednak 
było to możliwe, należy przeprowa-
dzić badania nad tym środowiskiem 
już dzisiaj. Niezbędne są do tego za-
równo właściwe programy, jak też do-
brze przygotowane kadry. Gordon N. 
Bardos, szef instytucji analitycznej 
SEERECON (South East European 
Research & Consulting), szacuje, iż 
krąg zwolenników tzw. Państwa Is-
lamskiego w państwach bałkańskich 
może obejmować nawet około 
400 tys. osób. Mogą oni być zaple-

czem wszelkich radykalnych ugrupowań islamistycznych 
w przyszłości. Gra jest zatem warta świeczki, bowiem 
działalność bojowników w ich rodzimych środowiskach 
może być bardzo niebezpieczna.

STAN NIEPEWNOŚCI
Po ogłoszeniu planów stworzenia ośrodka Albańczycy 

przystąpili do ofensywy dyplomatycznej. Poparcie dla pro-
jektu wyraził m.in. gen. Petr Pavel, przewodniczący Komi-
tetu Wojskowego NATO. Podczas ubiegłorocznej wizyty 
w Tiranie szefa polskiego MON-u Antoniego Macierewicza 
swą pomoc zadeklarowała też strona polska. Jak informo-
wały albańskie media, wśród propozycji, które wówczas 
przedstawiono, była m.in. kwestia wymiany kadr eksperc-
kich. Do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO 
w Krakowie miał zostać skierowany oficer armii albańskiej, 
strona polska zaś miała wysłać do tworzonego w Albanii 
Centrum Doskonałości attaché wojskowego. Podobne roz-
mowy rząd albański prowadził m.in. z Chorwatami. Alba-
nia żywo była również zainteresowana przyjęciem rezolucji 
ONZ nr 2396, regulującej sposób postępowania z bojowni-
kami zagranicznymi wracającymi z rejonów konfliktu. 

Mimo upływającego czasu albańskie Centrum Dosko-
nałości NATO nie uzyskało jeszcze pełnej operacyjności. 
Rozmowy w tej sprawie wciąż się toczą, choć w ostatnich 
miesiącach prace nad utworzeniem tego ośrodka w Tiranie 
prowadzone są z mniejszym natężeniem. Nieoficjalnie mó-
wi się, że szefostwo NATO ma wątpliwości, gdyż albański 
ośrodek może dublować już istniejące struktury. W Turcji 
działa bowiem Centrum Eksperckie ds. Obrony Antyterro-
rystycznej, we Włoszech zaś – Centrum Eksperckie 
ds. Działań Stabilizacyjnych, zajmujące się m.in. wspiera-
niem sojuszu w scenariuszach pokonfliktowych.

STRATEGIE / ZAGROŻENIA

PREZYDENT ALBANII 
BUJAR NISHANI 
W 2015 ROKU STWIER-
DZIŁ, ŻE ALBANIA
ZNAJDUJE SIĘ NA 
PIERWSZEJ LINII WAL-
KI Z TERRORYZMEM
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Zgodnie z decyzją prezydenta Petra Poroszenki i wobec poparcia zdecydowanej 
większości parlamentu u naszych wschodnich sąsiadów wprowadzono stan wojen-

ny. Jest to odpowiedź na sytuację, do której doszło w Cieśninie Kerczeńskiej – na atak 
na ukraińskie okręty próbujące dostać się do Mariupola. Jeden z holowników został sta-
ranowany przez rosyjski patrolowiec, a cieśninę zablokowano z użyciem tankowca. 
Siły specjalne Rosji ostrzelały ukraińskie jednostki i wzięły do niewoli 23 marynarzy. 
Najprawdopodobniej sześciu z nich zostało rannych.

Według umowy z 2003 roku Rosja i Ukraina traktują Morze Azowskie jako teryto-
rium wewnętrzne z gwarancją swobodnej żeglugi. Zarazem od 2014 roku trwa spór, 
który zaostrzył się po wybudowaniu mostu łączącego Rosję z zaanektowanym Kry-

mem. Ten obiekt stanowi dla Ukrainy poważne zagrożenie, bo Kreml zaczął drobiazgowo kontrolo-
wać wszystkie przepływające jednostki. Oficjalnie była to odpowiedź na operację ukraińskiej mary-
narki wojennej, która w marcu zatrzymała trzy rosyjskie statki handlowe. Kijów usprawiedliwiał 
swoje działanie, twierdząc, że doszło do złamania prawa polegającego na wykorzystywaniu przez 
zatrzymane jednostki portów na Krymie. 

Chodzi o dwa strategiczne dla Ukraińców porty – w Mariupolu oraz Berdiańsku. Oba odgrywają 
istotną rolę dla gospodarki naszych wschodnich sąsiadów, dlatego od kilku tygodni dążyli oni do 
zwiększenia obecności swojej floty na akwenie. Grupa okrętów biorących udział w incydencie mia-
ła za zadanie dołączyć do jednostek bazujących w Mariupolu. Było niemal pewne, że Rosjanie bę-
dą chcieli pokrzyżować ich plany. Nie leży jednak w interesie żadnej ze stron, by spór przeobraził 
się w otwarty konflikt. Kijów musi liczyć się z tym, że nie tylko nie będzie w stanie powstrzymać 
rosyjskiej agresji, lecz także najprawdopodobniej zostanie sam na placu boju. Mimo nałożonych 
sankcji, państwa NATO oraz Unii Europejskiej ograniczają reakcje do powtarzanych już wielokrot-
nie apeli. Mało prawdopodobny jest także pełnoskalowy atak ze strony Federacji Rosyjskiej. Po wy-
granej, ale wyczerpującej kampanii w Syrii oraz w związku z obecnym zaangażowaniem militar-
nym w Afryce, Moskwa zdaje sobie sprawę, że wojny o takim rozmachu mogłaby nie udźwignąć.  

Jesteśmy zatem świadkami decyzji, które nie niosą ze sobą żadnych zmian na arenie międzynaro-
dowej, mogą jednak wpłynąć na sytuację wewnętrzną Ukrainy. Stan wojenny ma potrwać 30 dni 
i obowiązywać w dziesięciu obwodach leżących na granicy z Rosją oraz Naddniestrzem (de facto 
kontrolowanym przez Rosjan). W oczywisty sposób będzie on ograniczał prawa obywatelskie, ale 
nie to jest największym zmartwieniem wielu Ukraińców. Pojawiły się obawy, że decyzja ta może 
mieć związek z zaplanowanymi na 31 marca 2019 roku wyborami prezydenckimi. Poroszenko ma 
niewielkie poparcie społeczne i w przypadku demokratycznie przeprowadzonego głosowania musi 
liczyć się z utratą stanowiska. Stan wojenny nadaje mu pełnię władzy oraz 
umożliwia zawieszenie wyborów. I mimo że podczas głosowania w parla-
mencie opozycja zabezpieczyła ich terminowy przebieg, a sam Poroszenko 
zapewnia o swojej praworządności, sprawy mogą przybrać trudny do przewi-
dzenia obrót. Ukraińcy coraz bardziej stanowczo wyrażają swoje niezadowo-
lenie, a Rosjanie pewnie będą starali się podsycać chaos. Dlatego najbliższe 
miesiące mogą okazać się dla Ukrainy największym testem demokracji.

M I C H A Ł 
Z I E L I Ń S K I

Test dla Ukrainy

STRATEGIE / KOMENTARZ
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Jest 5.00 rano. Droga, którą jedziemy, ciągnie się przez 
środek buszu. Gęsta roślinność w promieniach wscho-
dzącego słońca zaczyna nabierać coraz bardziej wy-
raźnych kształtów. Egzotyczne liście palm i splątane 

gałęzie baobabów odcinają się od ciemnopomarańczowego 
nieba. W takich chwilach trudno nie ulec pięknu tanzań-
skiej przyrody. Prowadząc samochód, trzeba jednak zacho-
wać pełne skupienie. Pomimo wczesnej pory, poboczem 
sunie sznur postaci. Kobiety ubrane w kolorowe suknie 
dźwigają dziesiątki baniaków. Nim wypełnią je wodą, mi-
nie wiele godzin.

Żółte, wykonane z plastiku kanistry są nieodłącznym 
elementem lokalnego krajobrazu. Przypięte do ram moto-
cykli, rowerów, czasem po kilkanaście naraz, niesione na 
rękach, na głowach. Zaopatrywanie się w wodę stanowi 
jeden z priorytetów mieszkańca tanzańskiej prowincji. 
Mimo że w teorii ponad 90% Tanzańczyków deklaruje, że 
ma dostęp do wody, w rzeczywistości wielu musi co-
dziennie pokonywać dziesiątki kilometrów, które dzielą 
ich od najbliższego źródła. Zgodnie 
z reformami podjętymi na początku 
XXI wieku odpowiedzialność za do-
stawę wody przejęły władze samo-
rządowe. Zarazem niemal całość fun-
duszy sektora wodnego Tanzanii po-
chodzi od zewnętrznych darczyńców, 
w tym z Banku Światowego oraz 
Unii Europejskiej. Pomimo stałego wsparcia finansowego, 
z utrudnionym dostępem do wody borykają się mieszkań-
cy nie tylko wsi, lecz także największych miast, w tym 
Dar es Salaam. 

Mimo że Tanzania nigdy nie doświadczyła wojny domo-
wej, a transformacja z brytyjskiej kolonii w niepodległe 
państwo przebiegła w łagodny sposób, lokalne społeczno-
ści mierzą się z licznymi problemami: bardzo słabą opieką 
medyczną lub wręcz jej brakiem, prześladowaniami albino-
sów, a także ze skrajnym ubóstwem, które dotyka 68% spo-
łeczności. Zjawiska te pokazują, że nawet w kraju, który 
dla wielu Europejczyków jest atrakcyjnym kierunkiem tu-

rystycznym (Kilimandżaro, Serengeti, Zanzibar, Jezioro 
Wiktorii – wszystkie te miejsca znajdują się na terytorium 
Tanzanii), żyje się niezwykle ciężko.

NIESPOTYKANA STABILNOŚĆ
Dla Tanzanii ostatnie sto lat to czas licznych przemian. 

Pod koniec XIX wieku region ten został podbity przez 
Niemców, ale ich panowanie trwało krótko. Zgodnie z usta-
leniami konferencji pokojowej w Paryżu niemieckie kolo-
nie we wschodniej Afryce zostały przekazane Brytyjczy-
kom, Belgom i Portugalczykom. Od tego czasu część tego 
terytorium była znana jako Tanganika i podlegała właśnie 
brytyjskiej koronie. 

Pierwsze tanzańskie ruchy niepodległościowe zapocząt-
kował Julius Nyerere, który stanął na czele Afrykańskiego 
Narodowego Związku Tanganiki TANU. Organizacja 
chciała uzyskać suwerenność w pokojowy sposób. Cel ten 
został osiągnięty 9 grudnia 1961 roku. Niespełna trzy lata 
później Nyerere doprowadził do zjednoczenia Tanganiki 

i Zanzibaru. W ten sposób powstała 
Tanzania („Tan” – od Tanganiki, 
„Zan” – od Zanzibaru), w której przez 
niemal dwie dekady Julius Nyerere 
pełnił jednocześnie funkcję prezyden-
ta i premiera. Jednym z największych 
wyzwań, przed którymi stanął jedno-
partyjny rząd, było stworzenie tożsa-

mości narodowej, która łączyłaby ponad 130 grup etnicz-
nych. Starania te się powiodły i Tanzania do dzisiaj pozo-
staje jednym z najbardziej różnorodnych pod względem 
etnicznym oraz religijnym państw w Afryce, które zarazem 
utrzymuje niespotykaną nigdzie indziej stabilność. W tym 
kraju żyją wyznawcy licznych odłamów chrześcijaństwa, 
islamu oraz wyznań plemiennych. Do incydentów pomię-
dzy poszczególnymi grupami dochodzi sporadycznie. Bez-
pieczeństwa mieszkańców pilnuje około stutysięczna ar-
mia, w której 27 tys. żołnierzy pełni służbę zawodową. Za 
porządek odpowiada także utrzymywana przez rząd i cie-
sząca się szacunkiem lokalnej ludności policja. 

Tanzania pozostaje jednym z najbardziej 
stabilnych państw we wschodniej Afryce. Nigdy 

nie została zniszczona przez wojnę, a zamieszkujące ją 
wieloetniczne społeczeństwo żyje w zgodzie. Mimo to ten kraj ma 

także drugie, mroczne oblicze.

M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

W KRAJU TYM, MIMO 
ŻE JEST ON ATRAKCYJ-
NYM KIERUNKIEM TU-
RYSTYCZNYM, ŻYJE SIĘ 
NAPRAWDĘ CIĘŻKO
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Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku rządy Juliusa Nyerere przybrały socjali-
styczne oblicze. W tym czasie zacieśniły się re-
lacje Tanzanii z Chinami, które rozpoczęły 
w tym kraju rozbudowę infrastruktury. Do dzi-
siaj Państwo Środka, obok RPA i Szwajcarii, po-
zostaje najważniejszym partnerem ekonomicz-
nym tego kraju. To właśnie Chińczycy wybudo-
wali liczącą blisko 2000 km linię kolejową, 
łączącą port Dar es Salaam z leżącym w central-
nej Zambii Kapiri Mposhi. Duży wkład w tan-
zańską gospodarkę mają także inwestorzy 
z Indii. Pierwsi kupcy z tego regionu docierali do 
wschodniej Afryki jeszcze w XV wieku. Obecnie 
ponad 50 tys. mieszkańców Tanzanii ma hindu-
skie korzenie. Wielu z nich to przedstawiciele 
klasy średniej i wyższej, którzy nadają rytm sek-
torom nieruchomości oraz spożywczym. 

Tanzania pozostaje także w kręgu zaintereso-
wań Stanów Zjednoczonych, które już od 1979 
roku wspierają tam opiekę medyczną, szkolnic-
two czy rozwój sektora prywatnego. Szacuje się, 
że łączna wartość ich programów pomocowych 
wynosi około 20 mln dolarów rocznie. USA 
z Tanzanią od wielu lat łączą także ciepłe relacje 
polityczne. Paradoksalnie do ich zacieśnienia 
doprowadził zamach bombowy na amerykańską 
ambasadę w Dar es Salaam, który w sierpniu 
1998 roku przeprowadziła Al-Kaida. Jeszcze 
w tym samym roku Amerykanie zaczęli forso-
wać rozwój lokalnych sił antyterrorystycznych. 
Następne lata to liczne wizyty delegacji tanzań-
skich w Białym Domu, a także amerykańskich 
polityków najwyższego szczebla w Tanzanii, 
w tym prezydenta Baraka Obamy w 2013 roku. 

Jednocześnie Tanzania jest liczącym się gra-
czem regionalnym. Jako jeden z sześciu człon-
ków Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej utrzy-
muje dobre relacje z sąsiadami (z wyjątkiem 
Malawi, z którą toczy spór terytorialny), a jej ak-
tywność niejednokrotnie miała wpływ na prze-
bieg lokalnych konfliktów, w tym na zakończe-
nie wojny w Burundi oraz w Demokratycznej 
Republice Konga. Niestety, mimo swojego zaan-
gażowania i wsparcia międzynarodowych mo-
carstw kraj ten pozostaje jednym z najbiedniej-
szych państw w regionie. Według danych Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego, PKB 
nominalne Tanzanii wynosi zaledwie 1100 dola-
rów. Ponad 60% z 53 mln mieszkańców Tanzanii 
żyje poniżej progu ubóstwa, a co ósme dziecko 

poniżej piątego roku życia cierpi głód. Sytuacji 
nie poprawia dynamicznie rozwijająca się go-
spodarka, która paradoksalnie w dużej mierze 
opiera się na rolnictwie. Większość zarobionych 
w ten sposób środków zasila konta najbogat-
szych przedsiębiorców, co nie przekłada się na 
życie przeciętnego człowieka.

PRZEŚLADOWANY GEN
Obok niepozornego domu przechodzę kilka 

razy dziennie. Budynek niczym nie wyróżnia 
się wśród pozostałych w wiosce – odrapane 
ściany, otoczony murem dziedziniec, okna za-
słonięte moskitierą. W pewnym momencie sły-
szę głos, który nakazuje mi się zatrzymać. 
Wzrok mężczyzny w średnim wieku wbity jest 
w mój aparat. „Po co tam idziesz? Droga jest 
niedostępna, wybierz inną”. Początkowe zasko-
czenie szybko ustępuje zrozumieniu. Człowiek 
ten nie ma złych intencji. Chce strzec żyjących 
w tym miejscu albinosów. 

W TANZANII ŻYJĄ WYZNAWCY LICZNYCH 
ODŁAMÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA, ISLAMU 
ORAZ WYZNAŃ PLEMIENNYCH. DO INCY-
DENTÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI 
GRUPAMI DOCHODZI SPORADYCZNIE
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W wielu regionach Afryki wciąż wierzy się, że talizma-
ny wykonane z ciał albinosów dają nadprzyrodzoną moc. 
Mimo że do prześladowania ludzi noszących w sobie gen 
bielactwa dochodzi w Tanzanii z regularną częstotliwością, 
ściganie i oskarżanie sprawców są prowadzone wyjątkowo 
nieudolnie. Według ONZ pomiędzy 2006 a 2010 rokiem 
w Tanzanii zabito przynajmniej 58 albinosów, przy czym 
większość z nich nie ukończyła 18 roku życia. Niestety, 
dramat ten rozgrywa się przede wszystkim na prowincji, 
dlatego można zakładać, że te statystyki to jedynie wierz-
chołek góry lodowej. Rząd Tanzanii stara się objąć opieką 
potencjalne ofiary, m.in. poprzez umieszczanie ich w odpo-
wiednich placówkach. W praktyce oznacza to jednak czę-
ściowe wykluczenie ze społeczeństwa.

Za morderstwami na albinosach bezpośrednio lub po-
średnio stoją lokalni szamani, którzy wciąż cieszą się dużą 
popularnością. Ich działalność ma negatywny wpływ także 
na funkcjonowanie służby zdrowia. Ze względu na ograni-
czone możliwości transportu oraz brak środków na leczenie 
wielu Tanzańczyków wybiera medycynę alternatywną. Le-
karze pracujący w organizacjach pozarządowych, w tym ci 
z Polskiej Misji Medycznej, wielokrotnie odnotowywali 
przypadki, w których pacjenci zgłaszali się do nich dopiero 
po „naturalnej” kuracji. Często oznaczało to trwałe kalec-
two lub śmierć. 

GODNE ŻYCIE
Według aktualnych przewidywań, oczekiwana długość 

życia statystycznego Tanzańczyka wyniesie około 61 lat. 

Niestety, przy obecnym poziomie medycyny 
54 na 1000 dzieci nie dożyje piątego roku życia. Więk-
szość z nich umrze w wyniku powikłań porodowych, a tak-
że zakażeń malarią oraz odrą. Równie źle wyglądają staty-
styki dotyczące śmierci porodowej kobiet. Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia, 578 na 100 tys. kobiet nie 
przeżyje porodu lub umrze w ciągu miesiąca od rozwiąza-
nia. Dla porównania, w Polsce w wyniku powikłań poro-
dowych na 100 tys. narodzin umierają trzy kobiety. Te licz-
by wynikają przede wszystkim z niskiej świadomości spo-
łecznej oraz niedoboru wykwalifikowanego personelu. 
Pomimo starań rządu oraz wspierających go organizacji 
wciąż ponad połowa kobiet rodzi bez profesjonalnej asysty, 
najczęściej w domu. Realnym problemem pozostają także 
nielegalnie przeprowadzane aborcje oraz obrzezanie kobiet 
(nawet 15%, przede wszystkim na północy kraju). Oba te 
procedery nierzadko doprowadzają do poważnych powi-
kłań, a nawet śmierci. 

Na jednej z porodówek przed chwilą na świat przyszły 
bliźniaki. Gdy zmęczona matka dochodzi do siebie, lekarze 
dokładnie badają noworodki. Rozwiązanie przebiegło z nie-
wielkimi komplikacjami, dlatego lokalny doktor dokładnie 
sprawdza wszystkie parametry życiowe chłopców. Po kilku-
nastu minutach jest już pewne, że dzieci są w pełni zdrowe. 
Obecnie trudno jednak przewidzieć, jak będzie wyglądała 
ich dorosłość. Pomimo wielu problemów, z którymi boryka 
się Tanzania, dynamicznie rozwijająca się gospodarka oraz 
stałe wsparcie społeczności międzynarodowej dają jednak 
nadzieję na to, że będą one wieść godne życie. 

Długość życia przeciętnego Tanzańczyka wynosi około 61 lat. Wynika to m.in. z bardzo słabej opieki medycz-
nej w tym kraju, a czasami wręcz z jej braku.
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Czy współcześni Chińczycy, tak jak ich przod-
kowie, postrzegają swój kraj jako otoczoną 
przez barbarzyńców ostoję cywilizacji?

Myślę, że tak. Takie przekonanie od wieków 
jest zakodowane w mentalności Chińczyków oraz innych 
aspirujących do wielkości narodów. Jeśli jakiś ośrodek wła-
dzy geopolitycznej kiedykolwiek zyskał znaczenie impe-
rialne, to do końca świata będzie miał takie aspiracje. 
A Chińczyków cechuje głęboka pamięć historyczna i po-
czucie misyjności zakorzenione już w starożytności. 

Czy Chińczycy traktują Stany Zjednoczone jako za-
grożenie dla swoich mocarstwowych aspiracji?

Poprzedni przewodniczący Komunistycznej Partii Chin 
Hu Jintao sprezentował prezydentowi George’owi Bushowi 
Juniorowi egzemplarz traktatu militarnego „Sztuka wojny”. 
To niezwykle wyrafinowana drwina z amerykańskiego pre-
zydenta. Chińczycy pokazali, że mogą sobie pozwolić na 
przekazanie cennej wiedzy wojskowej największemu wro-
gowi, bo nie jest on wystarczająco bystry, by mógł ją wyko-
rzystać przeciwko nim. Obecny prezydent Trump to już nie 
ten zawodnik. Czasy też zrobiły się inne. 

Dlaczego zatem budują własną potęgę wojskową?
Chińczycy nie zamierzają stworzyć kontrsiły dla Stanów 

Zjednoczonych – to zbyt kosztowne. Skupiają się natomiast 
na tzw. strategii blokady dostępu A2/AD (anti-access/area 
denial), czyli wypierają US Navy z obszaru wewnątrz 
tzw. pierwszego łańcucha wysp. Takie działania to kwin-
tesencja chińskiej ekonomii działania, która jest esencją 
„Sztuki wojny”.

Jednym z punktów zapalnych w regionie jest Morze 
Południowochińskie. Pekin zresztą rości sobie preten-
sje do większości tego terenu. Czy sprawia to, że skon-

fliktowane z nim państwa regionu zacieśniają więzi 
z Waszyngtonem?

Oczywiście. Chiny są w konflikcie z większością sąsia-
dów z powodu stworzonych przez nie sztucznych wysp. 
Nie mają wyjścia na otwarty ocean ze względu na 
tzw. pierwszy pierścień wysp, który tworzą Korea Połu-
dniowa, Japonia, Tajwan, Filipiny, Malezja, Singapur oraz 
Indonezja – ta pierwsza z politycznego punktu widzenia 
jest wyspą, bo jej jedyne lądowe połączenie z resztą Azji 
jest odcięte przez Koreę Północną. Pojawiają się nato-
miast informacje, że Chińczycy chcieliby zbudować kanał 
w należącej do Tajlandii części Półwyspu Malajskiego, 
dzięki któremu droga na Bliski Wschód i do Europy skró-
ciłaby się o 1200 km. 

Jednocześnie powstałaby alternatywa dla cieśniny Ma-
lakka, gdyby tę Amerykanie zablokowali dla chińskiej 
żeglugi.

Ten nowy kanał też można byłoby łatwo zablokować. 
Gdyby Amerykanie zablokowali Malakkę, ponieśliby 
ogromne straty geopolityczne. Takie ograniczenie prze-
pływu dóbr natychmiast uderza we wszystkie państwa re-
gionu, więc Stany Zjednoczone skonfliktowałyby się 
z obecnymi sojusznikami.

Ale na tym straciłyby także Chiny…
Straciłyby obie strony. Pekin jednak z pewnością od lat 

przygotowuje się do takiej sytuacji. Warto wrócić do hi-
storii. Po wielkich odkryciach geograficznych centrum 
geopolityczne świata przesunęło się na Atlantyk. Możli-
wa stała się wymiana handlowa w skali globalnej. Karty 
rozdawały te państwa, które były w stanie kontrolować 
globalny przepływ dóbr i wojsk. Teraz Chińczycy starają 
się stworzyć potężną sieć lądowych szlaków komunika-
cyjnych, które stałyby się alternatywą dla transportu 

o tym, jak mentalność Chińczyków wpływa na 
politykę zewnętrzną i wewnętrzną Państwa Środka, 

rozmawia Tadeusz Wróbel.
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morskiego. Choć jest ona kosztowna i podatna na ataki, 
będzie rewolucją równie wielką jak rozwój żeglugi han-
dlowej u zarania epoki nowożytnej. O to chodzi w inicja-
tywie jednego pasa i jednej drogi, w tym w inwestycjach 
w infrastrukturę komunikacyjną w państwach Azji Cen-
tralnej i m.in. w Pakistanie. Chińczycy budują tam port 
z wyjściem na otwarty Ocean Indyjski, omijając niechęt-
ne im Indie.

Punktem zapalnym w pobliżu Chin jest także Półwy-
sep Koreański. Co spowodowało, że doszło do spotka-
nia Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem? Obawa, 
że eskalacja napięć doprowadzi do wojny z Pjong- 
jangiem, który mógłby użyć broni atomowej?

Korea Północna bronią atomową może tylko straszyć. 
Każde jej realne użycie spowodowałoby odwet Ameryki, 
a więc i koniec reżimu, który taką decyzję podejmie. Korea 
ma jednak inne atuty. Otóż mogłaby wyprodukować „zesta-
wy prezentowe”, składające się z gotowych ładunków nu-
klearnych lub technologii produkcji broni atomowej i ra-
kiet. Taka proliferacja broni atomowej, niekoniecznie do 
państw wrogich Stanom Zjednoczonym, nie wywołałaby 
wojny na Półwyspie Koreańskim, ale byłaby kamykiem, 
być może najważniejszym, w bezpowrotnym załamaniu 
pozimnowojennego, jednobiegunowego układu sił.

Czy w najbliższej przyszłości na Półwyspie Koreań-
skim nastąpią zmiany polityczne?

Nie. Obecny układ geopolityczny jest wygodny dla 
wszystkich. Jeśli któryś z graczy zapędziłby się za dale-
ko, to inni postaraliby się jak najszybciej przywrócić stan 
obecny. Przytoczę jako przykład wydarzenia z początku 
tego roku. Korea Północna zapowiedziała test rakiety 
mogącej przenosić broń atomową, a Amerykanie wysłali 
w rejon półwyspu grupę uderzeniową lotniskowca. 
Trump zagroził reperkusjami. I co się stało? Próba rakie-
towa się nie udała. Amerykanie uznali, że nie trzeba in-
terweniować, a Koreańczycy zachowali twarz. Wojna na 
półwyspie mogłaby wybuchnąć tylko wtedy, gdyby pań-
stwa koreańskie postanowiły się połączyć. Chiny zrobiły-
by wówczas wszystko, by do tego nie dopuścić. Zjedno-
czona Korea to naród pracowity i zdyscyplinowany, 
a przy tym państwo skonfliktowane ideologicznie z Chi-
nami i dysponujące bronią atomową.

Chińczycy w polityce i wojskowości dopuszczają wyko-
rzystanie w działaniach przeciwko wrogowi nieświa-
domych tego sojuszników. Czy takiej roli nie odgrywa 
Korea Północna?

Z pewnością tak. Niemniej jednak w tym wypadku nie 
należy posługiwać się określeniami „wróg” czy „sojusz-

nik”. Dla Chińczyków każdy gracz na scenie politycznej 
jest jednocześnie i jednym, i drugim.

W Chinach, ze względu na konflikt wewnętrzny z Uj-
gurami zamieszkującymi Xinjiang, nie jest tolerowany 
islam. Jak Chińczykom udaje się to pogodzić z soju-
szem z Pakistanem, który jest republiką islamską?

Świat islamu jest równie podzielony geopolitycznie, 
co świat Zachodu. Relacje z Pakistanem są przykładem 
czystego pragmatyzmu Chińczyków, który pozwala im 
zawierać doraźne sojusze. Bliskie więzi między obu 
państwami wynikają z geopolitycznych powiązań Indii 
ze Stanami Zjednoczonymi. Pakistan ze względu na po-
łożenie jest jedną z kluczowych odnóg tzw. nowego je-
dwabnego szlaku, który w połączeniu z chińskimi aspi-
racjami imperialnymi może zmienić się w zakamuflowa-
ną kolonizację wybranych regionów świata.

Równocześnie Indie tworzą nieformalny sojusz z Ira-
nem, który Amerykanie postrzegają jako wroga.

Sytuacja w tej części świata faktycznie przypomina tę 
z książki „Paragraf 22”. Interesy gospodarcze i doraźne są 
tam ważniejsze niż linie frontów rysowane na mapach 
sztabowych.

Gdzie jeszcze widać ten starochiński pragmatyzm? 
W relacjach z Rosją, która wykorzystała w XIX wie-
ku słabość Chin i zagarnęła część ich ziem, a dziś jest 
ich sojusznikiem?

Powiem tylko, że na chińskich mapach sztabowych te-
reny zagarnięte przez Rosjan mają opis „pod tymczaso-
wym zarządem”. Dobrą analogią do stosunków chińsko-
-rosyjskich są bliskie relacje między Niemcami a Sowie-
tami w okresie międzywojennym. Czego potrzebowali ci 
pierwsi? Surowców. A drudzy? Technologii. Współpraca 
obu totalitaryzmów trwała aż do dnia rozpoczęcia opera-

Chińczycy  
nie zamierzają stworzyć 
kontrsiły dla Stanów 
Zjednoczonych – to zbyt 
kosztowne. Skupiają się 
natomiast na wypieraniu 
US Navy z perymetru 
pierwszego łańcucha wysp 
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cji „Barbarossa”. Dziś Chińczycy potrzebują od sąsiadów 
surowców i technologii, a Rosjanie od nich pieniędzy. 

Chińczycy mają globalne aspiracje, czego dobrym 
przykładem jest stworzenie bazy morskiej w Dżibuti. 
Ich ekspansję w Afryce z kolei ułatwia to, że nie ciąży 
na nich odium kolonializmu.

Zgadza się, ale Chińczycy w pewnym sensie będą też 
musieli skolonizować Afrykę. Ze względu na problemy 
z lokalną siłą roboczą zaczną wysyłać tam chińskich pra-
cowników. To pociągnie za sobą następny krok. Ktoś bę-
dzie musiał zapewnić im bezpieczeństwo, bo stabilność 
wewnętrzna wielu państw afrykańskich jest bardzo krucha. 
Nieuchronnie z czasem Chińczycy zaczną przejmować 
kontrolę nad polityką wewnętrzną swoich partnerów.

Czy rosyjski Daleki Wschód stał się poligonem takiej ci-
chej kolonizacji?

Tam jest zupełnie inna sytuacja, bo w pewnej części cho-
dzi o ziemie, które w przeszłości należały do Chin. Choć 
Pekin nie podnosi tego tematu, jestem przekonany, że kie-
dyś on się pojawi. Niezwykle celnie podsumował tę sytu-
ację ekspert od geopolityki Jacek Bartosiak, który stwier-
dził dosadnie, ale trafnie, że gdy nadejdzie czas, Chińczycy 
Rosjan zagryzą.

Czy Mongolia musi obawiać się długiej pamięci Chin?
Nie da się rozstrzygnąć. Ale już teraz południowa 

część ziem etnicznie mongolskich została wcielona do 
Chin jako Mongolia Wewnętrzna. Z reszty utworzono 
państwo buforowe, potrzebne ZSRS i ChRL. A państwa 
buforowe są potrzebne, ale do czasu.

Które inne tereny buforowe są ważne dla Chin?
Korea Północna. Ale strefy buforowe istnieją też we-

wnątrz państwa, na przykład Wyżyna Tybetańska czy pust-
kowie Xinjiang.

Jakie miejsce w tej układance zaj-
muje Tajwan? Czy musi obawiać się 
agresji militarnej Chińskiej Repu-
bliki Ludowej?

Kulturowo i etnicznie jego miesz-
kańcy są Chińczykami. W części to 
potomkowie uchodźców z kontynen-
tu, którzy schronili się na wyspie po 
przegranej w wojnie domowej. Nie ma 
istotnych przesłanek do działań mili-
tarnych przeciw Tajwanowi poza tą, 
że jest najłatwiejszym do przejęcia 
segmentem pierwszego łańcucha 

wysp. Nie ma jednak na razie takiej potrzeby, bo uzależnie-
nie Tajwanu od wymiany gospodarczej z kontynentalnymi 
Chinami jest tak duże, że do rzucenia go na kolana wystar-
czyłyby subtelne posunięcia ekonomiczne.

Na Tajwanie panuje kapitalizm, w ChRL za komuni-
styczną fasadą też kryje się gospodarka kapitalistyczna, 
więc dziś czerwonych mandarynów z Pekinu i nacjona-
listów z wyspy dzieli chyba tylko historia. Czy coś jesz-
cze stoi na przeszkodzie do zjednoczenia?

Nieufność Tajwańczyków co do tego, jak zostaliby po-
traktowani przez Pekin. Świetnie funkcjonująca demokra-
cja oraz niektóre działania komunistów wobec mającego 
szeroką autonomię Hongkongu zmniejszają ich optymizm 
wobec idei integracji z ChRL.

Trzecim państwem chińskim w Azji jest Singapur. 
Jakie są jego relacje z Pekinem?

W odróżnieniu od Tajwanu nigdy nie był on politycznie 
częścią Chin. To malajskie terytorium zasiedlone przez 
chińskich emigrantów. Większość mieszkańców i elity po-
litycznej Singapuru jest z pochodzenia Chińczykami. Oni 
mają dylemat, bo dziś Chiny reprezentują, jak pan to świet-
nie ujął, czerwoni mandaryni. Singapurczycy są zaintereso-
wani zachowaniem obecnego geopolitycznego status quo, 
bo jako ultrazamożne miasto-państwo mają z niego korzy-
ści ekonomiczne. 

Czy sama ChRL nadal jest państwem komunistycznym?
Formalnie. W jądrze ideologii marksistowskiej jest klasa 

robotnicza i jej emancypacja w konflikcie z kapitalistycz-
nym wyzyskiem. Chińscy komuniści, z braku mas robotni-
czych i ich potencjału rewolucyjnego, kierowali swoje idee 
do mas chłopstwa. Później, po śmierci Stalina, zarzucili je-
go następcom odejście od ideałów międzynarodowej rewo-
lucji i poszli własną drogą. Dlatego właśnie chińska rewo-
lucja kulturalna i inne wydarzenia czasów władzy Mao Ze-
donga to coś ze swojej natury innego niż marksizm 

i komunizm, którego mieliśmy okazję 
doświadczyć w Europie. Tam, gdzie 
dotarły wpływy konfucjanizmu, wła-
dza postrzegana jest jako opiekun 
i nauczyciel ludu. I ma legitymizację 
ludności, dopóki się z tych ról wywią-
zuje. Przy takim podejściu obywate-
lom Chin są niepotrzebne wywodzące 
się z kultury zachodniej rytuały demo-
kratyczne. Chińskie państwo rośnie 
w siłę, prosperity trwa, a większość 
obywateli zdaje się być z obecnych 
rządów zadowolona.

Jest socjologiem, ekspertem 

zajmującym się cywilizacją 

i kulturą Chin. Jest autorem książ-

ki „36 forteli. Chińska sztuka pod-

stępu, układania planów i skutecz-

nego działania”.

PIOTR PLEBANIAK

W I Z Y T Ó W K A
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KAY BAILEY 
HUTCHISON, amba-
sador USA przy 
NATO, jeszcze kilka 
miesięcy temu za-
pewniała o tym, że 
jej kraj nie zamierza 
wycofywać się z INF.

108 STRATEGIE / ZAGROŻENIA

Traktat do lamusa?
Donald Trump oznajmił, że zamierza wycofać się z traktatu o likwidacji 

pocisków pośredniego i krótszego zasięgu. Ten dokument stanowi jeden 
z fundamentów bezpieczeństwa Starego Kontynentu. 

R A F A Ł  C I A S T O Ń

Podpisanie przez Ronalda Reagana 
i Michaiła Gorbaczowa 8 grudnia 1987 
roku układu INF (Inter-mediate Range 
Nuclear Forces) uznaje się za jeden 

z symboli końca zimnej wojny. Zgodnie z jego 
postanowieniami zostały zniszczone wszystkie 
radzieckie i amerykańskie pociski balistyczne 
oraz manewrujące bazowania lądowego, o za-
sięgu od 500 do 5500 km. Po stronie radzieckiej 
było to 1846 pocisków pięciu typów: RSD-10, 
R-12, R-14 oraz OTR-22 i OTR-23, a po stronie 
amerykańskiej 846 pocisków trzech typów: 
BGM-109G Gryfon (lądowa wersja Tomahaw-
ka), Pershing II i Pershing I.

Radzieckie systemy stanowiły zagrożenie wy-
łącznie dla Starego Kontynentu, przez co miały 
destabilizujący wpływ na jedność NATO. Nie 
wiadomo było bowiem, czy Stany Zjednoczone 

zdecydują się na odwet, jeśli obiektem ataku ją-
drowego będą europejscy sojusznicy. Z kolei 
systemy amerykańskie (Pershing II i Gryfon) 
wzbudziły niepokój na Kremlu z powodu moż-
liwości użycia ich do tzw. pierwszego uderze-
nia, trudnego do odpowiednio wczesnego wy-
krycia i dającego stronie radzieckiej znacznie 
mniej czasu na reakcję niż w wypadku syste-
mów międzykontynentalnych.

WZAJEMNE OSKARŻENIA
Już od dekady podejrzewa się Rosję o łama-

nie traktatu. Pierwsze oskarżenie pojawiło się 
w przestrzeni publicznej w 2014 roku wraz 
z opublikowaniem przez Departament Stanu do-
rocznego raportu na temat przestrzegania reżi-
mu kontroli zbrojeń, nieproliferacji i rozbroje-
nia. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa 

Na mocy układu INF
zostały zniszczone 
wszystkie radzieckie 
i amerykańskie pociski 
balistyczne oraz manew-
rujące bazowania 
lądowego o zasięgu 
od 500 do 5500 km. 
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narusza postanowienia traktatu doty-
czące nieposiadania, nieprodukowania 
oraz nietestowania w locie systemów 
samosterujących o zasięgu mieszczą-
cym się w przedziale 500–5500 km. 
Choć w raporcie nie były zawarte 
żadne dodatkowe informacje, media często wskazywały na 
pocisk manewrujący systemu Iskander (tzw. Iskander-K). 
Wysuwano także przypuszczenia, że postanowienia trakta-
tu mogą być naruszane przez prace nad pociskiem RS-26 
Rubież, nazwanym przez wicepremiera Rosji Dmitrija 
Rogozina zabójcą systemów antybalistycznych.

Kolejne dwie edycje raportu były równie ogólnikowe 
i dopiero w 2017 roku stwierdzono, że strona amerykań-
ska przekazała Rosjanom informacje dotyczące rodzimego 
oznaczenia pocisku, przedsiębiorstw zaangażowanych 
w produkcję zarówno samej rakiety, jak i wyrzutni czy da-
ne na temat historii testów. Jednocześnie wskazano jedno-
znacznie, że pocisk samosterujący, który narusza traktat, 
nie jest tożsamy ani z R-500 (SSC-7) systemu Iskander, 
ani z pociskiem międzykontynentalnym Rubież. W kolej-
nej edycji raportu podano już jego oznaczenie 9M729 
(najprawdopodobniej lądowa wersja systemu Kalibr). 

LOTERIA Z RAKIETAMI
Rosjanie o potrzebie adaptacji traktatu do nowych re-

aliów strategicznych wspominali już w 2007 roku, co mia-
ło stanowić wówczas odpowiedź na ideę budowy w Polsce 
trzeciej (po Alasce i Kalifornii) bazy pocisków antybali-
stycznych GBI (Ground Based Interceptor). W tym sa-
mym czasie ówczesny minister obrony Siergiej Iwanow 
uprzedził swojego amerykańskiego odpowiednika, Rober-
ta Gatesa o chęci wyjścia Rosji z INF, aby mogła skutecz-
ne odstraszać „takie państwa jak Iran, Pakistan i Chiny”. 
Moskwa zaproponowała również, by pod auspicjami Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych przekształcić INF w re-
żim międzynarodowy, co nie spotkało się jednak z więk-
szym zainteresowaniem zarówno ze strony organizacji, jak 
i państw posiadających tego rodzaju pociski. 

Moskwa nie pozostaje dłużna Waszyngtonowi, jeśli 
chodzi o oskarżenia o łamanie zapisów układu. Najpoważ-
niejsze dotyczy wyrzutni Mk. 41, stanowiących bazę 
Aegis Ashore. Są one identyczne jak te na krążownikach 
typu Ticonderoga czy niszczycielach Arleigh Burke, z któ-
rych można wystrzeliwać pociski manewrujące Toma-
hawk. Traktat natomiast definiuje wyrzutnię lądowych po-
cisków manewrujących (ground launched cruise cissile, 
GLCM) jako stałą lub mobilną platformę, zdolną do odpa-
lania pocisków wyposażonych w głowicę bojową. Zgodnie 
z takim ujęciem morski pocisk manewrujący (submarine-
-launched cruise missile, SLCM) może być odpalony 

z wyrzutni, jeśli zostanie ona uloko-
wana na lądzie. Moskwa nie przyjmu-
je do wiadomości amerykańskich za-
pewnień, że wyrzutnie nie będą miały 
odpowiedniego oprogramowania, sys-
temu kierowania ogniem czy innego 

wyposażenia koniecznego do odpalania tomahawków.
Chociaż Donald Trump często koryguje swoje wypo-

wiedzi, trzeba pamiętać o tym, że niektóre amerykańskie 
media nazywają go zabójcą traktatów międzynarodowych. 
Ponadto rozmowy na ten temat były jednym z głównych 
punktów wizyty w Moskwie doradcy do spraw bezpie-
czeństwa narodowego Johna Boltona. Czy jednak deklara-
cja dotycząca INF w dzisiejszych uwarunkowaniach geo-
politycznych może być korzystna dla USA, a przede 
wszystkim dla NATO?

Stany Zjednoczone nie mają dziś systemów zakazanych 
przez układ INF. Ich rozwój potrwa około dekady, a same 
prace badawczo-rozwojowe do rozpoczęcia testów w locie 
nie są zabronione. Amerykański gen. Paul Selva, zastępca 
szefa Kolegium Szefów Sztabów, stwierdził, że w tej dzie-
dzinie nie ma potrzeb, które nie mogłyby zostać zaspoko-
jone ze względu na restrykcje INF. Co prawda, niezbędne 
są rakiety o zasięgu określonym w traktacie, ale nie muszą 
to być pociski bazowania lądowego. Jednocześnie oskarża-
na o naruszenia traktatu Rosja prawdopodobnie już 
w 2017 roku miała osiem zakazanych wyrzutni. 

Próba rozmieszczenia pocisków pośredniego i krótszego 
zasięgu na terytoriach państw europejskich spotka się 
z oporem przynajmniej części z nich, co może prowadzić 
do niebezpiecznych podziałów w ramach sojuszu. Rosja 
z takiej sytuacji odniesie dużo większe korzyści niż 
z ewentualnego rozmieszczenia nawet kilku brygad rakiet.

Ponadto nawet w wypadku porzucenia układu przez 
Waszyngton, Moskwa nie musi podążyć tą drogą. Nie 
można też zapominać o publicznych zapewnieniach sprzed 
kilku miesięcy Kay Bailey Hutchison, ambasador USA 
przy NATO, o tym, że jej kraj nie zamierza wycofywać się 
z INF. Prosiła nawet wówczas sojuszników o wsparcie 
w działaniach mających na celu skłonienie Moskwy do 
przestrzegania zapisów traktatu. Deklaracja Trumpa ozna-
czałaby zatem odwrócenie pryncypiów amerykańskiej po-
lityki w tej dziedzinie.

Trzeba też wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. 
Głównym powodem rozważań USA o wycofaniu się z trak-
tatu mogą być działania Chin, a nie Rosji. O dotkliwości 
ograniczeń INF na teatrze dalekowschodnim kilkakrotnie 
mówił adm. Harry Harris, do niedawna szef Dowództwa 
Pacyfiku. Państwa tego regionu nie przyjęły przychylnie 
zapowiedzi Trumpa, a Japonia, główny azjatycki sojusznik 
USA, określił ten krok jako niepożądany.

STANY ZJEDNOCZONE 
NIE MAJĄ DZIŚ SYSTE-
MÓW ZAKAZANYCH 
PRZEZ UKŁAD INF,  
A ICH ROZWÓJ POTRWA 
OKOŁO DEKADY 
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Czy niemiecka armia dostanie broń jądrową? 
Takie pytanie padło w dzienniku „Welt am 
Sonntag”, w numerze, w którym na pierwszej 
stronie opublikowano zdjęcie bomby atomo-

wej. Dyskusja wywołana artykułem w ostatnich miesią-
cach była jednym z mocniejszych akcentów w niemiec-
kiej debacie o obronności. „Niemcy muszą stać się potę-
gą atomową, ponieważ na Stanach Zjednoczonych, które 
do tej pory gwarantowały nasze bezpieczeństwo i wol-
ność, nie można już polegać. Nuklearna potęga Niemiec 
wzmocniłaby bezpieczeństwo Zachodu”, pisał politolog 
prof. Christian Hacke. Publikacja ta odbiła się szerokim 
echem w międzynarodowej prasie. Hacke namawiał do 
dyskutowania bez histerii. Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę z tego, że propozycja, aby główna gospodarcza 
potęga europejska stała się także potęgą atomową, może 

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

Broń atomowa przestała być w Niemczech tematem tabu.

spowodować, że w wielu krajach zapalą się czerwone 
lampki. „Z uwagi na historię Niemcy nie są prawdopo-
dobnym kandydatem do atomowego klubu”, ocenił „Fi-
nancial Times”. 

ASPIRACJE SPRZED LAT
Dyskusja na ten temat powraca co jakiś czas. Już 

w 1957 roku kanclerz Konrad Adenauer chciał wyposażyć 
Bundeswehrę w broń jądrową, na co jednak nie zgodził się 
rząd. W czasach zimnej wojny bezpieczeństwo Niemiec 
gwarantowali amerykańscy żołnierze. Ich obecność na 
Starym Kontynencie miała dla Europejczyków z krajów 
należących do NATO znaczenie strategiczno-wojskowe, 
polityczne i psychologiczne: dawała poczucie transatlan-
tyckiej więzi. Dla Niemców amerykański parasol atomo-

wy był jednym z najważniejszych filarów zachodniej ar-
chitektury bezpieczeństwa.

Co sprawiło, że w tym największym europejskim kraju 
w ciągu ostatnich dwóch lat nasiliła się debata na temat 
własnego odstraszania nuklearnego? Odpowiedź brzmi: 
zachowanie prezydenta USA. „Jeżeli Donald Trump zre-
alizuje obietnice wyborcze i pozostawi obronę Europy Eu-
ropejczykom, Niemcy będą musiały zastanowić się nad 
własnym potencjałem nuklearnego odstraszania, by zre-
kompensować brak gwarancji USA”, pisał po prezydenc-
kich wyborach w USA konserwatywny dziennik „Frank-
furter Allgemeine Zeitung”. Berthold Kohler, publicysta 
tej gazety, zwracał uwagę na to, że dla Niemców groźba 
wycofania się USA z Europy narusza politykę odstrasza-
nia, która przez lata zapobiegała przekształceniu zimnej 
wojny w nuklearną apokalipsę. 

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 
w Europie było rozlokowanych ponad 7 tys. amerykań-
skich bomb i pocisków nuklearnych, w tym na terytorium 
RFN – 2750 sztuk w 150 różnych miejscach. Rządząca 
tym krajem chadecja uważała jądrową obecność Stanów 
Zjednoczonych za podstawę sojuszu z Waszyngtonem. 
W razie konfliktu zbrojnego między Wschodem a Zacho-
dem niemieckie samoloty z amerykańskimi bombami ato-
mowymi na pokładzie miały zatrzymać oddziały zmecha-
nizowane Układu Warszawskiego.

Obecnie w Europie znajduje się sześć składów uzbroje-
nia nuklearnego przeznaczonego dla taktycznych bom-
bowców: dwa we Włoszech oraz po jednym w Turcji, Bel-
gii, Holandii i Niemczech. Według nieoficjalnych wyli-
czeń, znajduje się w nich 150 bomb jądrowych B61, które 
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w razie kryzysu lub wojny państwa te udostępnią NATO 
w ramach porozumienia o uzbrojeniu nuklearnym. 

W Niemczech rozmieszczenie amerykańskiej broni ato-
mowej jest owiane tajemnicą. Publicznie nikt tego nigdy 
nie potwierdził – ani NATO, ani niemiecki rząd nie wypo-
wiadają się na ten temat ze względów bezpieczeństwa. 
Tymczasem wiadomo, że taka broń składowana jest na te-
renie Nadrenii-Palatynatu na zachodzie kraju. Według nie-
potwierdzonych informacji w bazie lotniczej 33 Eskadry 
Lotnictwa Taktycznego w Büchel znajduje się 20 bomb 
termojądrowych B61. 

KLIMAT DO ROZBROJENIA
Jądrowa broń znajduje się na terytorium Niemiec od 

okresu zimnej wojny i od tego czasu przeciwko jej obecno-

ści w pobliżu amerykańskich baz regularnie protestują or-
ganizacje pacyfistyczne. Na początku lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia demonstracje przeciwko dozbrojeniu 
NATO w rakiety średniego zasięgu (miały być zlokalizo-
wane na niemieckim terytorium) gromadziły nawet kilka-
set tysięcy osób. Dziś skala protestów jest nieporównywal-
nie mniejsza, ale nadal w niemieckim społeczeństwie nie 
ma zgody ani na zwiększanie wydatków obronnych, ani na 
wzmacnianie Bundeswehry. Niemcy rezygnują z cywilnej 
energii jądrowej i planują zamknięcie elektrowni atomo-
wych. Trudno sobie wyobrazić społeczną zgodę na własną 
bombę atomową.

Pozyskanie jej nie jest przedmiotem negocjacji między 
partiami. Na przeszkodzie stoi nie tylko polityczna po-
prawność, ale także brak strategicznej wizji. W dyskusjach 

Waszyngton chce zmodernizować swój euro-
pejski arsenał broni atomowej. Rozlokowane 
w Europie bomby B61 mają zostać zastąpio-
ne precyzyjnie sterowanymi głowicami. Nowe 
bomby B61-12 mają trafić także do bazy  
w Büchel w Niem-
czech. W takiej sytuacji 
całkowite wycofanie 
amerykańskiego arsenału 
nuklearnego z Niemiec przesu-
nęło się w odległą przyszłość.

ARSENAŁ 
DO REMONTU

Rok 2017 był szczególny dla przeciwników broni atomo-
wej: 122 państwa członkowskie ONZ zobowiązały się 

nie produkować i nie posiadać broni nuklearnej. Jed-
nak do celu, którym jest świat bez broni jądrowej, 
jeszcze daleko. Według raportu Sztokholmskiego In-
stytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), na całym świe-
cie istnieje jeszcze 14 465 sztuk broni atomowej, 
wszystkie są w posiadaniu dziewięciu państw: 

USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Indii, Paki-
stanu, Izraela i Korei Północnej. Kraje te nie myślą o re-
zygnacji z arsenałów nuklearnych.

BOMBY 
TERMOJĄDROWE B61 

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE BAZY LOTNI-
CZEJ W BÜCHEL MOGĄ BYĆ PRZENOSZO-

NE PRZEZ SAMOLOTY PANAVIA TORNA-
DO ZNAJDUJĄCE SIĘ W WYPOSAŻE-

NIU NIEMIECKICH SIŁ 
POWIETRZNYCH.

ATOMOWY      RAPORT 
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Prof. CHRISTIAN 
HACKE: „Niemcy 
muszą stać się 
potęgą atomową, 
ponieważ na Sta-
nach Zjednoczo-
nych, które do tej 
pory gwarantowały 
nasze bezpieczeń-
stwo i wolność, 
nie można już 
polegać”.

powraca jednak temat wycofania amerykań-
skich bomb jądrowych z niemieckiego teryto-
rium. Taki był jeden z celów rządu bloku partii 
chadeckich CDU/CSU oraz liberalnej FDP za-
pisany w 2009 roku w umowie koalicyjnej. 
Chociaż rok później do tego zapisu przychylił 
się Bundestag, nie doszło do wprowadzenia go 
w życie. Temat jednak powracał. W umowie 
koalicyjnej zawartej w 2015 roku między 
CDU/CSU oraz socjaldemokratyczną SPD za-
pisano, że rząd niemiecki wesprze, pod pewny-
mi warunkami, „wycofanie rozlokowanej 
w Niemczech i Europie taktycznej broni jądro-
wej”. W białej księdze polityki obrony i bezpie-
czeństwa opublikowanej rok później (po agresji 
Rosji na Ukrainę) stwierdzono jednak, że strate-
giczne zdolności nuklearne NATO, szczególnie 
Stanów Zjednoczonych, stanowią gwarancję 
bezpieczeństwa sojuszników. Podkreślono, że 
Niemcy są integralną częścią polityki atomowej 
i planowania sojuszu jako uczestnik programu 
„Nuclear Sharing”. Jeden z zapisów białej księ-
gi przewiduje, że Berlin jest zainteresowany 
udziałem w tworzeniu sprzyjających warunków 
do rozbrojenia jądrowego. 

TRZY SCENARIUSZE
„Debata na temat przyszłości nuklearnego 

odstraszania w Europie to największy dylemat 
dotyczący bezpieczeństwa Niemiec od lat pięć-
dziesiątych XX wieku”, napisała niemiecka pu-
blicystka i prawniczka Constanze Stelzenmüller 
na łamach brytyjskiego dziennika „Financial 
Times”, włączając się do dyskusji wywołanej 
artykułem opublikowanym w „Welt am Sonn-
tag”. Co mogłoby wyrównać brak amerykań-
skich gwarancji? Takie pytanie zadał na łamach 
tej gazety Christian Hacke, który stwierdził, że 
należy odrzucić nierealistyczny scenariusz, że 
Berlin dalej może polegać na Waszyngtonie. Na 
poparcie swej tezy politolog przywoływał kry-
tyczne wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa 
dotyczące polityki obronnej niemieckiego rządu 
(głównie przeznaczania mniej niż 2% PKB na 
obronność). Profesor wskazał na dwa scenariu-
sze: Niemcy jako samodzielna potęga jądrowa 
albo europejskie siły odstraszania bazujące na 
potencjale jądrowym Francji i Wielkiej Brytanii. 
W tym drugim wypadku francuska i brytyjska 
broń jądrowa musiałyby znaleźć się na teryto-
rium Niemiec (tak jak obecnie amerykańska). 

Pierwszą propozycję „Financial Times” oce-
nił jako strategiczne samobójstwo Niemiec, 
przychylił się zaś do drugiej. W podobnym to-
nie wypowiadał się konserwatywny polityk 
Roderich Kiesewetter (CDU). Stwierdził on, że 
Niemcy mogłyby przekonać Francję i Wielką 
Brytanię, aby udzieliły Europie atomowych 
gwarancji bezpieczeństwa. Odmienne stanowi-
sko zajął dziennik „Frankfurter Allgemeine Ze-
itung”, który uznał, że francuskie i brytyjskie 
arsenały jądrowe są zbyt małe, by przeciwsta-
wić się potędze Rosji, więc Niemcy powinny 
pomyśleć o możliwości posiadania własnej bro-
ni atomowej.  

TEMAT NA TAPECIE
Głosy takie świadczą o tym, że za Odrą 

zmienia się klimat dyskusji na tematy związa-
ne z bezpieczeństwem Niemiec. Frederick 
Studemann, publicysta „Financial Times”, 
twierdzi, że w ten sposób Berlin stara się odpo-
wiadać (choć czyni to ostrożnie) na wezwania 
dotyczące odgrywania we współczesnym świe-
cie większej roli militarnej. W efekcie coś, co 
było dotąd nie do pomyślenia – Niemcy jako 
mocarstwo nuklearne – stało się co najmniej 
wyobrażalne. Tę zmianę można było dostrzec 
także podczas organizowanej co roku monachij-
skiej konferencji bezpieczeństwa. Chociaż na 
tym forum o broni atomowej dla Niemiec nikt 
publicznie nie mówił, padały deklaracje o więk-
szych budżetach obronnych. 

O niemieckiej broni atomowej dyskutują dziś 
nie polityczni ekstremiści, lecz analitycy i publi-
cyści, a czasem do tej debaty włączają się poli-
tycy. Jeszcze kilka lat temu ten temat w ogóle 
nie był poruszany z przyczyn historycznych. 
Dziś broń atomowa przestała być w Niemczech 
tematem tabu.

Harald Kujat, były inspektor generalny Bun-
deswehry, ostrzegał na łamach „Welt am Sonn-
tag” przed niemiecką bombą atomową. Twier-
dził, że taki samodzielny krok Berlina zagroził-
by  fundamentom obecnego systemu 
bezpieczeństwa, gdyż Rosja odpowiedziałaby 
rozbudową własnego potencjału jądrowego, co 
mogłoby mieć negatywne skutki także dla so-
juszników z NATO. Niemcy, dążące do posiada-
nia własnej broni atomowej, zachęciłyby do te-
go inne państwa, co wpłynęłoby także na proli-
ferację broni masowego rażenia.
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Bezzałogowce są dzisiaj 
jedną z najszybciej 
rozwijających się 

kategorii uzbrojenia 
i wyposażenia różnego 

typu formacji zbrojnych.

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

INWAZJA 
DRONÓW

Bezzałogowce szybko opanowują każde środowi-
sko aktywności człowieka, nie tylko tej stricte 
militarnej – podwodne, podziemne, naziemne 
i powietrzne, a nawet przestrzeń kosmiczną. 

Bez wątpienia jednak zdalnie sterowane pojazdy latają-
ce (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) są tym, co w po-
wszechnej świadomości kojarzy się 
z pojęciem „dron”. Rosnące zna-
czenie UAV ma istotny wpływ na 
bezpieczeństwo wielu państw oraz 
wyposażenie i działania nie tylko 
sił zbrojnych, lecz coraz częściej 
także różnych formacji nieregular-
nych i ekstremistycznych, a nawet 
terrorystycznych. Latające drony 
różnego typu i przeznaczenia 
szybko stają się bowiem nie-
z b ę d ny m  e l e m e n t e m 
współczesnego pola 
wa l k i  –  z a r ów n o 
w klasycznych konfliktach 
konwencjonalnych, jak i tych 
o charakterze asymetrycznym lub 
hybrydowym. Dzisiaj nie ma już na 
świecie liczącej się armii, która nie 
doceniałaby możliwości i zalet urzą-
dzeń. Jeszcze do niedawna pełniły 
one wyłącznie funkcje rozpoznaw-
cze i obserwacyjne, dzisiaj zaś coraz 
częściej pojawiają się w wielu kon-
fliktach w nowej roli – jako platfor-
my bojowe. 

Użycie latających dronów w tym 
właśnie charakterze, zainicjowane 
przez Amerykanów niespełna dwie dekady temu, wyda-
wało się wówczas szokującą nowością z pogranicza 
science fiction. Szybko stało się jednak jasne, że ma ono 
epokowe wręcz znaczenie. Latające bezzałogowe ma-
szyny po cichu i z zabójczą precyzją zaczęły eliminować 
liderów i głównych bojowników islamistycznych ugru-
powań terrorystycznych, dotychczas czujących się bez-
karnie gdzieś na afgańsko-pakistańskim pograniczu, 
w Somalii lub Jemenie. To zresztą właśnie w tym dru-
gim kraju, równo 16 lat temu, miał miejsce pierwszy 
oficjalnie odnotowany przypadek bojowego użycia UAV 
– w listopadzie 2002 roku odpalone z bezpilotowca ra-
kiety Hellfire dosięgły kilku podróżujących samocho-
dem członków Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego 
(AQAP). Maszyna, która dokonała tego ataku, była ste-
rowana z odległej o kilka tysięcy kilometrów bazy Sił 
Powietrznych USA w Tampa na Florydzie. Oznaczało 

to pojawienie się nowej, w pełni bojowej i ofensywnej ka-
tegorii latających pojazdów bezzałogowych (Unmanned 
Aerial Combat Vehicle – UACV). Już zresztą same na-
zwy typów tych maszyn – Predator (drapieżca), Reaper 
(żniwiarz) czy Hunter (myśliwy) – dobrze oddawały cha-
rakter i specyfikę wykonywanych przez nie zadań. 

BOMBA, KTÓRA KRĄŻY
Ewolucja i proliferacja technologii 

UACV przebiegały od tamtej pory 
niezwykle szybko – USA straciły 
w tej kategorii monopol już w poło-
wie pierwszej dekady XXI wieku. 
Dzisiaj, kilkanaście lat od pierwsze-
go użycia, bojowymi dronami latają-
cymi dysponują armie niemal 40 

państw świata, ale 
UACV znalazły się 

też w posiadaniu wielu 
grup i organizacji poza-

państwowych, w tym również 
radykalnych i terrorystycznych. Dro-
ny o bojowym przeznaczeniu mają 
więc libański Hezbollah i szyickie 
milicje z Iraku oraz Syrii. Dysponu-
ją nimi również formacje podległe 
Al-Kaidzie w Afryce, Azji i na Bli-
skim Wschodzie. Ma je także Pań-
stwo Islamskie (IS), które niezwykle 
skutecznie stosuje ten oręż w walce 
ze swymi przeciwnikami w Lewan-
cie i Afganistanie. Zresztą, jak 
przystało na islamskich fanatyków, 
zarówno IS, jak i Al-Kaida uczyniły 

ze swych UACV (produkowanych metodami chałupni-
czymi) maszyny samobójcze: wypełnione materiałami 
wybuchowymi drony uderzają w wybrany cel niczym 
zdalnie sterowane pociski manewrujące, same w sobie 
stanowiąc latającą bombę. Ta tzw. amunicja krążąca to 
zresztą relatywnie nowy i obiecujący kierunek ewolucji 
dronów latających – Polska nie odstaje tu od czołówki 
światowej, a nasze produkty tego typu (jak Warmate) są 
już w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

To, co sprawia, że bezzałogowe latające są tak atrak-
cyjne w działaniach militarnych – zarówno tych regu-
larnych, jak i asymetrycznych (hybrydowych) – to jed-
nak przede wszystkim właściwości operacyjne bezpilo-
towców. Nie bez znaczenia są tu, szczególnie 
w przypadku profesjonalnych dronów wojskowych, no-
watorskie (często wręcz przełomowe) taktyki ich zasto-
sowania, a także skuteczność przenoszonego przez te 
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platformy uzbrojenia. 
Bojowe drony latające 
mają możliwość nie-
zauważonego podej-
ścia do celu na nie-
wielką odległość, co 
znacząco zwiększa precyzję 
ataku i efektywność misji. Mogą także 
dokonywać późniejszej oceny „in situ” 
efektów wykonanego zadania. Klasycz-
ne metody ataku z powietrza, prze-
prowadzane z wykorzystaniem lot-
nictwa bojowego czy śmigłowców 
uderzeniowych, nie dają takich re-
zultatów. 

UAV/UACV stały się już więc 
powszechnym środkiem zarówno 
zbierania informacji o sytuacji na 
polu walki i posunięciach wroga, 
jak i kinetycznych działań wymie-
rzonych w przeciwnika. Praktycz-
nie nie ma już obecnie na świecie 
miejsca, które byłoby wolne od 
działania bezpilotowców o militar-
nym zastosowaniu. Zarówno tych 
profesjonalnych, wystawianych 
przez regularne siły zbrojne któregoś z państw i dys-
ponujących rakietami lub naprowadzanymi laserowo 
bombami o dużym wagomiarze, jak i tych z rodzaju 
„zrób to sam”, wyposażonych w prymitywne urządze-
nia nawigacyjne oparte na GPS-ie oraz uzbrojonych 
w nieskomplikowane urządzenie wybuchowe typu 
IED.

BROŃ ZA GROSZE
Równolegle od ponad dekady widać niebywały wy-

syp modeli, typów i rodzajów dronów zwiadowczych, 
rozpoznawczych, badawczych, obserwacyjnych itp. 
o militarnym charakterze. Począwszy od małych ma-
szyn, przypominających do złudzenia zdalnie stero-
wane hobbystyczne modele samolotów, ważących 
mniej niż 2 kg i przenoszonych w plecaku, aż po te 
olbrzymie, wielkości dużej awionetki. Proces ten do-
tyczy zarówno armii regularnych, jak i wspomnianych 
ugrupowań ekstremistycznych i terrorystycznych, 
przy czym te ostatnie korzystają głównie z szybko ro-
snącej dostępności rozwiązań w zakresie UAV na ryn-
ku cywilnym.

Postęp technologiczny i będąca jego skutkiem minia-
turyzacja oraz skokowy wzrost parametrów technicz-

nych urządzeń powodują, że z dnia na 
dzień drony stają się coraz bardziej do-
stępne (czytaj: tańsze i łatwiejsze 
w obsłudze). A ta postępująca „demo-
kratyzacja” sprawia, że latające drony 

są szczególnie groźne – technologia 
UAV/UACV z biegiem czasu staje się bowiem dostęp-
na niemal dla każdego. O ile jeszcze kilka lat temu 
półprofesjonalny dron latający typu quadcopter, z ka-
merami światła dziennego o wysokiej rozdzielczości 

i noktowizją, kosztował kilka tysię-
cy dolarów, o tyle obecnie można 
go kupić już za kilkaset dolarów. 
Każdy z takich aparatów, po nie-
wielkich przeróbkach i udoskonale-
niach, może stać się również plat-
formą bojową – pozornie prymi-
tywną, ale równocześnie niezwykle 
skuteczną w warunkach asyme-
trycznej czy hybrydowej wojny pro-
wadzonej  na niewielką skalę 
i w ograniczonej przestrzeni, np. 
w miastach.

PRZYSZŁOŚĆ PRZYSPIESZA
Podstawowe cechy działania dro-

nów, wraz z ich niewielkimi rozmiarami i relatywnie 
cichym napędem, znacznie ograniczają też możliwości 
skutecznej obrony przed zagrożeniem, które niosą. 
Ujawnione w mediach wiosną 2018 roku wnioski z taj-
nego raportu zamówionego przez Pentagon nie pozo-
stawiają złudzeń – rosnąca dostępność cywilnych tech-
nologii w zakresie UAV, coraz łatwiejszych do prze-
kształcenia w wersje bojowe, stanowi już dzisiaj 
poważne wyzwanie dla amerykańskich sił zbrojnych. 
A problem będzie narastał lawinowo wraz z upływem 
czasu i postępującym rozwojem technologicznym, któ-
ry m.in. umożliwi wykorzystanie w produkcji dronów 
elementów sztucznej inteligencji (AI). Szef sztabu bry-
tyjskich sił zbrojnych gen. Felix Gedney stwierdził nie-
dawno: „[...] nigdy już nie powtórzy się sytuacja, 
w której – działając militarnie na jakimkolwiek teatrze 
działań operacyjnych – nie będziemy stale zagrożeni ze 
strony bezzałogowych statków powietrznych. Musimy 
się do tego przyzwyczaić i przystosować”. 

Nie ma zatem wątpliwości, że drony – zwłaszcza te 
latające – na stałe weszły już do asortymentu współ-
czesnej sztuki wojennej, a ich ewolucja postępuje szyb-
ciej, niż przewidywano w najbardziej pesymistycznych 
scenariuszach.

BOJOWYMI DRONAMI 
LATAJĄCYMI DYSPO-
NUJĄ ARMIE NIEMAL 
40 PAŃSTW ŚWIATA, 
ALE UACV ZNALAZŁY 
SIĘ TEŻ W POSIADANIU 
WIELU GRUP I ORGANI-
ZACJI POZAPAŃSTWO-
WYCH, W TYM RÓW-
NIEŻ RADYKALNYCH 
I TERRORYSTYCZNYCH
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Awigdor Lieberman, izraelski minister obrony, nazywając zawieszenie broni 
z 13 listopada 2018 roku, kończące największe od lat starcie między siłami izra-

elskimi a Hamasem, kapitulacją wobec terroru, skrytykował działania swojego rzą-
du, które – jego zdaniem – powinny prowadzić do całkowitego unicestwienia tej or-
ganizacji. W konsekwencji podał się do dymisji. Postawa Liebermana, owszem, 
świadczy o kruchości koalicji partii prawicowych w rządzie Beniamina Netanjahu, 
wzbudza jednak więcej pytań o strategiczne cele Izraela – krótkotrwałe i długotrwałe 
– wobec Strefy Gazy oraz Palestyńczyków. A przy tym również rodzi pytania 
o aspiracje i dążenie Hamasu.

Eskalacja konfliktu zaburza dynamikę działań o charakterze dyplomatycznym 
i humanitarnym, w które bezpośrednio zaangażowane są Egipt, Katar oraz Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Odpowiada jednak strategii Hamasu, który, będąc beneficjentem polityki pomo-
cowej, próbuje „zarządzać” trwającym już od marca masowym protestem Palestyńczyków, okre-
ślanym jako „marsz powrotu”. Yahya Sinwar, szefujący komórce Hamasu w Strefie Gazy, zapo-
wiedział, że jego organizacja włączy się w protest o charakterze pokojowym. Wydarzenia z li-
stopada stanowią jednak czytelne przesłanie dla Palestyńczyków, że działania zbrojne wciąż są 
w cenie. Równie jasna jest wiadomość dla Izraela: Hamas wciąż jest zdolny do walki. Organiza-
cja ma jednak znacznie większe aspiracje, których nie można sprowadzić jedynie do akcji mili-
tarnych. Pragnie negocjować, a w konsekwencji stać się główną siłą na palestyńskiej scenie po-
litycznej. Przy czym Hamas bynajmniej nie jest zainteresowany zawarciem porozumienia z Izra-
elem, chodzi mu raczej o pewnego rodzaju zrozumienie. Porozumienie bowiem uznawane jest 
za porażkę. 

Lieberman zawieszenie broni uznał za klęskę strony izraelskiej. I choć jego rezygnacja skło-
niła polityków i wojskowych Hamasu do stwierdzeń o niewydolności systemu obrony Izraela, to 
za przejaw słabości nie należy uznać decyzji Netanjahu. Stoi za nią pewna logika. Wzmocnienie 
Hamasu w Strefie Gazy oznacza jednocześnie osłabienie wpływów przywódców Autonomii Pa-
lestyńskiej z prezydentem Mahmudem Abbasem na czele. Ten wszak sprzeciwia się akcjom 
zbrojnym podejmowanym przez Hamas. Podziały wśród Palestyńczyków są zatem na rękę Izra-
elowi. Dodatkowo zmienia się jego pozycja w regionie Zatoki Perskiej, czego przykładem jest 
wizyta, którą premier złożył 26 października w Omanie, utrzymującym pozytywne relacje z Ira-
nem. Rządzący Omanem sułtan Kabus ibn Sa’id zasugerował, że może nadszedł czas, aby uznać 
Izrael w regionie. Od irańskich komentatorów trudno oczekiwać pozytywnych reakcji. Konsta-
tują jednak, że ich kraj musi zaakceptować zmieniającą się sytuację w re-
gionie. Niewątpliwie zmienia się ona na korzyść Izraela, co z pewnością 
wpływa na stosunek Netanjahu do Palestyńczyków i Hamasu, nawet jeśli 
ceną ma być krytyka ze strony członków własnego rządu. Likwidacja  
Hamasu mogłaby oznaczać dużo większe koszty polityczne. Netanjahu 
w przeciwieństwie do Liebermana jawi się zatem jako strateg i zwycięz-
ca, choćby miało to być zwycięstwo tymczasowe.

M A R C I N 
R Z E P K A

Klęski i zwycięstwa

STRATEGIE / CELNY STRZAŁ

MARCIN RZEPKA jest orientalistą, slawistą, pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu  

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
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P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

To, że wojna zostaje w człowieku na 
całe życie, przestaje być truizmem, gdy 

spotyka się takiego człowieka jak 

DNI 
W PIEKLE20

Józef Kowalczyk.
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Józefem Kowalczykiem spotkałem się w wy-
jątkowo ciepły, jak na październik, dzień 
w domu państwa Otrębiaków w Orawce. To 
tutaj zamieszkał po 78 latach emigracji i tutaj 
też swój szczęśliwy finał znalazła opowieść 
o prawdziwej ludzkiej solidarności. Józef 
Kowalczyk, góral z Lubomierza 
(ur. 10 marca 1924 roku), po wojnie zo-
stał w Wielkiej Brytanii, a w 1965 roku 
wyemigrował do Australii. Zamieszkał 

w Marayongu na przedmieściach Sydney. Nie założył ro-
dziny i jak wielu jego rodaków na obczyźnie, imał się 
wielu zawodów. Na emeryturę poszedł dopiero w wieku  
86 lat. W Australii utracił też polskie obywatelstwo, choć 
aktywnie uczestniczył w życiu miejscowej Polonii. 

GÓRALSKA POMOC
Prawdziwie feralny okazał się dla niego rok 2015. Wtedy 
to pan Józef przewrócił się na ulicy, złamał miednicę i do-
znał poważnego urazu głowy. Lekarze nie dawali dziewięć-
dziesięciodwuletniemu mężczyźnie większych szans na 
powrót do zdrowia, ale nie docenili jego woli życia. 
Już po roku rehabilitacji stanął na nogi. Wte-
dy spadło na niego nowe nieszczęście. 
Został ubezwłasnowolniony przez au-
stralijską opiekę społeczną i fak-
tycznie uwięziony w domu star-

Z
Weteran bitwy pod 

Monte Cassino 
wzbraniał się przed 

opowiadaniem 
o swym udziale 

w krwawych sztur-
mach na ruiny 

klasztoru. Kiedy po 
dłuższym wahaniu 

zaczął przywoływać 
obrazy tamtych 

dni, nie mógł po-
wstrzymać łez…

HISTORIA / LUDZIE
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ców w Marayongu. Wybawicielem okazał się trzydziestolet-
ni rodak Mateusz Otrębiak, poznany w klubie polskim 
w Sydney. Otrębiak od kilku lat mieszkał w tym mieście 
i tak jak Kowalczyk, pochodził z gór. Starał się jak najczę-
ściej odwiedzać starszego człowieka. W czasie jednej z ta-
kich wizyt Józef Kowalczyk wyznał swemu młodszemu 
przyjacielowi, że jego największym pragnieniem jest wrócić 
do Polski, w rodzinne strony, i tam przeżyć swe ostatnie lata. 
Mateusz Otrębiak postanowił spełnić 
to marzenie. Zaczęła się batalia z au-
stralijskimi sądami i urzędami. Wresz-
cie po wielu miesiącach wyrażono 
zgodę, by trzydziestoletni Orawianin 
został oficjalnym opiekunem żołnierza 
spod Monte Cassino; zgodzono się też 
na jego wyjazd do Polski.

9 lipca 2018 roku na lotnisku w Ba-
licach weterana przywitała góralska 
kapela. Zamieszkał w domu rodziców 
swego przyjaciela w Orawce. Niedłu-
go potem szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk 
osobiście nadał Józefowi Kowalczykowi uprawnienia kom-
batanckie. Trzeba podkreślić, że dziewięćdziesięciocztero-
letni weteran służył nie byle gdzie, bo w 12 Pułku Ułanów 
Podolskich z 3 Dywizji Strzelców Karpackich – to żołnie-
rze tego pułku jako pierwsi zawiesili swój proporzec na ru-
inach klasztoru Monte Cassino.

WOJENNE WSPOMNIENIA
Za oknem gościnnego domu państwa Otrębiaków roz-

ciąga się panorama Tatr, lekko zamglona, ale wyraźna na 
tle błękitnego nieba. Bożena Otrębiak, mama Mateusza, 

układa na stole wojenne dokumenty Kowalczyka: foto-
grafie, legitymacje, wnioski odznaczeniowe i odzna-

czenia, wśród nich Krzyż Walecznych. Tuż obok 
dopiero co wyrobiony dowód osobisty Rzeczypo-
spolitej Polskiej wystawiony na nazwisko Józef 
Kowalczyk. 

 Zapytany, jak zaczęła się dla niego wojna, 
wzbrania się przed odpowiedzią. „Właściwie 
to ja nie lubię o tym mówić”. Przyznaje, że 
na początku 1940 roku ze swoim młodszym 
o dwa lata bratem uciekli na Węgry i dalej, 
przez Turcję, do Palestyny. Tam w 1942 ro-
ku wstąpił do polskiego wojska, a jego 
brat znalazł się w polskim lotnictwie – 
w obsłudze naziemnej jednego z pol-
skich dywizjonów bombowych w Wiel-
kiej Brytanii. Wspomina: „W 2 Korpu-
sie służyłem w różnych formacjach, ale 

najdłużej w 12 Pułku Ułanów Podolskich. Początkowo słu-
żyłem w piechocie, a następnie zostałem ułanem w pluto-
nie łączności. Niejednokrotnie na froncie dźwigałem na 
plecach bęben z kablem telefonicznym, który musiałem 
rozciągać między naszymi pozycjami. W pułku wysłano 
mnie też na kurs kierowcy-mechanika. We Włoszech jeź-
dziłem m.in. trzydziestopięciotonowym samochodem pan-
cernym Staghound”. Na pytanie o bitwę pod Monte Cassi-

no z wyraźnym wzruszeniem odpo-
wiedział: „Przypomnę napis, jaki 
widnieje nad wejściem na cmentarz 
polskich żołnierzy pod Monte Cassi-
no: »Przechodniu, powiedz Polsce, 
żeśmy polegli wierni jej imieniu«. 
Myślę, że to było niepotrzebne, że 
Polacy nie powinni tam ginąć… Pa-
miętam, jak Niemcy dziesiątkowali 
mój oddział na Wzgórzu 593. Odpo-
wiedzieli na nasz atak celnym i po-
tężnym ogniem, pamiętam jęki ran-
nych i konających kolegów. Z mojej 

drużyny wtedy przeżyło tylko dwóch żołnierzy – ja i jesz-
cze jeden kolega. Kiedy następowała krótka przerwa 
w walce, wtedy pojawiali się sanitariusze. Zabierali ran-
nych, na zabitych nie mieli czasu. Dopiero po bitwie ich 
zbierano, ale często nie można już było zidentyfikować, 
do kogo należały te szczątki… Ja w tym piekle spędziłem 
20 dni. Kilka razy byłem lekko ranny, ale zupełnie wtedy 
nie zwracałem na to uwagi. 

Jak wreszcie zdobyliśmy klasztorne ruiny i moi koledzy 
zawiesili pułkowy proporzec, a następnie flagi polską i bry-
tyjską, to do naszych pozycji przyprowadzono 12 jeńców – 
niemieckich strzelców spadochronowych. To byli napraw-
dę twardzi żołnierze, ale nawet i oni mieli już dość tej ma-
sakry, tym bardziej że byli bardzo spragnieni i prosili 
o wodę. Poszedłem poszukać dla nich wody, zresztą sam 
też chciałem się napić. Zszedłem do tzw. domku doktora, 
naszego wysuniętego punktu sanitarnego w częściowo 
zrujnowanym budynku gospodarczym. Tam były dwie 
studnie, ale w jednej od wielu dni rozkładał się trup 
amerykańskiego żołnierza. Nabrałem wody z drugiej i zdą-
żyłem przynieść ją tym niemieckim spadochroniarzom, za-
nim sprowadzono ich na dół. Potem, do dziś nie wiem jak, 
być może przez zmęczenie, zagubiłem się. Nie mogłem 
odnaleźć swojego oddziału. Noc przespałem pod potężną 
skałą, między trupami żołnierzy jeszcze z poprzednich na-
tarć na klasztorne wzgórze… Rankiem, zdeterminowany, 
że muszę jakoś wrócić do swoich, poszedłem w dół, kręty-
mi ścieżkami. A nie było to bezpieczne, bo przecież wszę-
dzie było pełno min przeciwpiechotnych. Uspokoiłem się, 
kiedy dotarłem do którejś z głównych dróg, uprzątniętej już 

SZEF URZĘDU DO 
SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONO-
WANYCH JAN 
JÓZEF KASPRZYK OSO-
BIŚCIE NADAŁ JÓZEFOWI 
KOWALCZYKOWI 
UPRAWNIENIA KOMBA-
TANCKIE
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przez naszych i amerykańskich saperów. Kiedy tak 
szedłem dalej, w pewnym momencie dogonił mnie jeep 
i zatrzymał się przy mnie. Zauważyłem wtedy, że siedzą 
w nim same »wysokie szarże«. To byli amerykańscy 
oficerowie, ale mówili między sobą po polsku. Bardzo się 
zdziwiłem, a jeden z nich, także po polsku, mnie zapytał: 
»Z jakiej dywizji jesteś?«. Odpowiedziałem, że z 3 Dywi-
zji Strzelców Karpackich. Wzięli mnie ze sobą i zawieźli 
do mojego oddziału. Tak się skończyła dla mnie bitwa pod 
Monte Cassino. 

Wysłano nas do odwodu, na wypoczynek i uzupełnienie 
strat. Nie trwało to jednak długo. Na froncie przeżyłem 
jeszcze niejedną dramatyczną chwilę. Na przykład mój 
dowódca wysłał mnie razem z kolegą na patrol. W pewnej 
chwili natknęliśmy się na rannego w nogę Niemca. Biedak 
przeraził się, bo myślał, że go rozstrzelamy na miejscu. 
Uspokoiłem go, podałem manierkę z wodą. Zapytałem, czy 
jest głodny. Potwierdził, że tak – mówił płynnie po włosku 
– więc otworzyłem mu konserwę. Gdy jadł, opatrzyłem mu 
nogę. Zabraliśmy go do pancerki i pojechaliśmy z powro-
tem do dowództwa naszej dywizji karpackiej. Kiedy byli-
śmy na miejscu, zameldowałem jednemu pułkownikowi, 
nie pamiętam jego nazwiska, że mam jeńca. A on popa-
trzył na mnie ze złośliwym wyrazem twarzy i powiedział: 
»Co, nie wiedzieliście, co z nim tam zrobić?«. Ja się wtedy 
wystraszyłem i pomyślałem, że ten człowiek nie szanuje ni-
czyjego życia. Jeńca zabrano na szczęście na tyły. Zresztą 

dochodziło do wielu dramatycznych sytu-
acji. Pamiętam, jak w czasie zdobywania 
Maceraty otoczyliśmy jeden z niemieckich 
bunkrów i nagle słyszymy dobiegające 

z niego głosy: »My jesteśmy Polacy!«. Nasz zawzięty plu-
tonowy nie przerwał jednak ognia i kilku z nich zginęło 
przed poddaniem się. Moim zdaniem, to było niepotrzeb-
ne. Zresztą ci Polacy, którzy dołączyli do nas z armii nie-
mieckiej, w większości okazali się dobrymi żołnierzami”. 

Na fotografiach z czasów służby w pułku ułanów podol-
skich można zobaczyć przystojnego dwudziestolatka 
w mundurze i berecie z orzełkiem na głowie. Wśród pamią-
tek są także zdjęcia kolegów – nie tylko Polaków, lecz także 
Amerykanów. Uwagę zwraca fotografia młodego blondyna, 
z rysów podobnego do rozmówcy. „To mój młodszy brat – 
mówi Kowalczyk – on służył w polskim lotnictwie w An-
glii. Po wojnie nie wytrzymał psychicznie i został włóczę-
gą. Wreszcie wszelki ślad po nim zaginął… Do dziś nie 
wiem, co się z nim stało… Ja zostałem po wojnie na emi-
gracji, bo spotkałem Polaka, który uciekł z Polski i on mnie 
przekonał, żebym nie wracał do kraju, bo tam jest dyktatura 
komunistyczna i wszystkich tych, którzy służyli w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie, aresztują i wywożą do 
Związku Sowieckiego. Zostałem w Wielkiej Brytanii, choć 
i tam dla Polaków zaczęły się nieszczególnie dobre czasy. 
Czy dobrze zrobiłem? Tego pytania nie ma już co roztrzą-
sać. Późno, bo późno, ale wróciłem do domu i mogę pa-
trzeć na nasze góry, jestem między swoimi”. 

Na pytanie, za co został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych, odpowiedział z uśmiechem: „Sam nie wiem; pamię-
tam tylko, że przypinał mi go biskup Józef Gawlina”. 

Józef Kowalczyk przywiózł z Au-
stralii  bogaty zbiór dokumentów 
i zdjęć frontowych. Obydwie foto-
grafie zrobiono mu w 1944 roku 
we Włoszech, kiedy służył 
w 12 Pułku Ułanów Podolskich.

A
R

C
H

I
W

U
M

 
J

Ó
Z

E
F

A
 

K
O

W
A

L
C

Z
Y

K
A



121

nr 12 / GRUDZIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

121HISTORIA / ZZA KADRU 

Huczne to były święta, 
choć wydawało się, że 
w warunkach wojennych 
będą biedne i smutne. Ci, 

którzy tak myśleli, nie doceniali jed-
nak „leguńskiej” fantazji. W kwate-
rach stanęły choinki, na których 
wieszano to, co było pod ręką: łuski 
po pociskach, naboje karabinowe 
oraz wyproszoną lub wyszabrowaną 
z sanitariatów watę (zdarzało się, że 
używaną i skrwawioną). Z powodu 
trudności z aprowizacją w Wigilię 
nie przestrzegano postu. Podstawą 
menu były konserwy mięsne z napi-
sem „HF”, co żołnierze żartobliwie 
tłumaczyli jako „hund fleisch” – 
psie mięso. Wybrańcami mogli czuć 

się legioniści z I Brygady, stacjonu-
jącej w Leśniewce. Na ich stołach 
pojawiły się  kluski z mięsem 
i ziemniaki. Po kolacji wszystkie od-
działy podzieliły się opłatkiem. Do 
żołnierzy przyszli komendant Józef 
Piłsudski oraz goszczący w Legio-
nowie biskup Władysław Bandurski 
i płk Władysław Sikorski z Departa-
mentu Wojskowego Naczelnego Ko-
mitetu Narodowego. Nie obyło się 
też niestety bez przykrych wyda-
rzeń. Ułani, którzy mieli brać udział 
w uroczystej pasterce, już na kilka 
godzin przed uroczystością tak się 
spili, że nie mogli wsiąść na konie. 
W dodatku zaprószyli ogień w Woł-
czecku i spłonęło około 12 budyn-

ków oraz kilka koni. Nie zepsuło to 
jednak zabawy. W pierwszy dzień 
świąt, po mszy na cmentarzu legio-
nowym w Wołczecku, nadal trwały 
odwiedziny i zakrapiane alkoholem 
przyjęcia na kwaterach. Drugi dzień 
zakończono uroczystą kolacją, na 
której podejmowano biskupa Ban-
durskiego i płk. Sikorskiego. Ofice-
rowie koniecznie chcieli upić swego 
kapelana, ojca Kosmę Lenczowskie-
go. Lecz ten około 23.30 przezornie 
opuścił zabawę wraz z księdzem bi-
skupem, gdyż, jak wspominał po-
tem: „Pijani, wyczerpawszy repertu-
ar niewinnych piosenek i kolęd (nie-
wielu), zaczęli śpiewać porno 
i erotyczne śpiewki”. PK

Wigilia bez postu

HISTORIA 
PEWNEGO 
ZDJĘCIA

„Święta w Legionowie” 
– informuje nas 

krótkie zdanie na 
odwrocie

L e g i o n i ś c i  p r z e b r a n i  z a  k o l ę d n i k ó w  i  n a z w a 

L e g i o n o w o  w  p o d p i s i e  w s k a z u j ą  w y r a ź n i e ,  ż e  t o  B o ż e 

N a r o d z e n i e  n a  f r o n c i e  w o ł y ń s k i m  w  1 9 1 6  r o k u . 
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Przeżyły Panie okupację, powstanie 
warszawskie, obozy w Oświęcimiu 
i Neuengamme, powojenną tułaczkę po 
Polsce i Rosji. Który etap wojny był 

dla Pań najtrudniejszy?
Krystyna: Zdecydowanie najgorzej było 

podczas powstania. Straszne wspomnienia z te-
go czasu towarzyszą nam przez całe życie, śnią 
się strzelaniny, walki, pożary. My, cywile, nie 
wiedzieliśmy, że wybuchnie zryw. Kiedy po-
wstanie się rozpoczęło, byłyśmy z siostrą na wa-
kacjach u cioci na Woli. Po południu 1 lub 2 
sierpnia bawiłyśmy się z dziećmi w chowanego. 
Siedziałyśmy schowane w krzakach, kiedy przy-
jechali Niemcy na motorach i wszystkie dzieci 
zastrzelili. Ciocia wybiegła z domu z maleń-
stwem na rękach. Zdążyła tylko krzyknąć do 
nas, żebyśmy uciekały, i też została zabita. 

Jak udało się Paniom uratować?
Ludwika: Pobiegłyśmy na pobliski cmentarz 

prawosławny i schowałyśmy się w środku duże-
go grobowca. Widziałyśmy przez okno, jak 
Niemcy zabijali uciekających ludzi. Potem do-
wiedziałyśmy się, że w czasie tej akcji na Woli 
zamordowali 50 tys. cywilów. Nas uratował gro-
bowiec. Ilekroć przyjeżdżamy do Warszawy, 
idziemy na cmentarz i na „naszym” grobowcu 
stawiamy znicz w podziękowaniu za ochronę. 

Krystyna: Ukrywałyśmy się na cmentarzu 
dwa lub trzy dni, a kiedy przycichło, wróciły-
śmy do domu na Pańską. Tam już były barykady 
i walczyli powstańcy.

Włączyły się Panie w walkę?
Krystyna: Tak, miałam 13 lat, a siostra 14, 

i razem z innymi dziećmi rzucałyśmy butelkami 
z benzyną w niemieckie czołgi. To było niebez-
pieczne, bo Niemcy strzelali w tym kierunku, 
z którego leciały butelki. Jako harcerki, łącz-
niczki Batalionu „Zośka”, pomagałyśmy też 
w pobliskim szpitalu polowym. Darłyśmy prze-
ścieradła na bandaże, roznosiłyśmy leki, opa-
trunki.

Ludwika: Przechodziłyśmy przez specjalnie 
wybite w murach dziury, nosiłyśmy dla rannych 
jedzenie i wodę. Choć bardzo chciało się nam 
pić, nie brałyśmy nawet łyka, żeby zostało dla 
żołnierzy. Czasami było bardzo ciężko, ponad 
nasze dziecięce siły, ale robiłyśmy to wszystko 
za wolność Polski.

Gdzie Panie wtedy mieszkały?
Krystyna: Cały czas byłyśmy w schronie 

przeciwlotniczym koło naszego domu. Niemcy 
strzelali dzień i noc, ludzie ginęli w bombardo-
waniach, walki toczyły się o każdy dom. Wszę-
dzie paliły się ruiny, to było prawdziwe piekło.

OCALEJEMY 
TYLKO RAZEM

o rzezi na Woli, służbie łączniczek w powstaniu 
warszawskim, koszmarze obozu w Auschwitz i latach 

spędzonych w ZSRR rozmawia Anna Dąbrowska.

Z  s i o s t r a m i  K r y s t y n ą  O l c h o w ą 
i  L u d w i k ą  T o r o w s k a j ą 

Krystyna (z lewej), 
Ludwika (z prawej): 
Zanim się rozstały-
śmy, mama powie-
działa, żebyśmy za-
wsze trzymały się 
razem, wtedy ła-
twiej będzie nam 
przeżyć.
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Ludwika: Panował głód. Zapyta-
łam któregoś dnia mamę, gdzie jest 
nasz kot, a ona odpowiedziała, że już 
trzeci dzień go jemy. 

Krystyna: Zabitych chowano na 
podwórkach, a że brakowało wody, 
kopano tam też studnie. Piliśmy wodę 
z takiego źródła i zaczęły się choroby. 
Niemcy strzelali ogromnymi pociska-
mi, które nazywaliśmy „krowami”. 
Pewnego dnia jeden z nich trafił 
w nasz dom. Zostałyśmy zasypane, 
odkopano nas nazajutrz. Przez ten czas nogi miałam przy-
gniecione gruzem i potem z trudem chodziłam. Marzyły-
śmy, żeby zobaczyć zieloną trawę i drzewa, bo wkoło były 
tylko zgliszcza. Którejś nocy miałam sen, że pani w białej 
sukience trzyma za ręce dwie dziewczynki. Pomyślałam, 
że jest to znak, że przeżyjemy, bo chroni nas Matka Boska. 

Jak zapamiętały Panie koniec powstania?
Krystyna: Na początku października Niemcy wygonili 

ludzi z ruin i popędzili przez Warszawę. Całe miasto było 
w ruinie. Wśród nas – chorzy, ranni. Kiedy nie mogli iść, 
Niemcy ich rozstrzeliwali. Ja też byłam bardzo słaba, ale 
ludzie mnie podtrzymywali i tak doszliśmy do Pruszkowa.

Tam rozdzielono Panie z mamą?
Krystyna: Najpierw wszystkie trzy trafiłyśmy do wiel-

kiego baraku, w którym umieszczono kilkaset osób. 

Niemcy nie pozwalali nikomu wy-
chodzić. W kącie stało wielkie kory-
to, które służyło nam za szambo. By-
ło duszno, brudno i unosił się fetor, 
nie mieliśmy nic do jedzenia.

Ludwika: Potem przeprowadzono 
selekcję. Starzy, dzieci, chorzy, ranni 
– na lewo, zdolni do pracy – na pra-
wo. Tam trafiła nasza mama. Zanim 
rozstałyśmy się z nią, powiedziała, że-
byśmy zawsze trzymały się razem, 
wtedy łatwiej będzie nam przeżyć. 

Starałyśmy się potem zawsze przestrzegać tych słów.

Co się z Paniami stało? 
Krystyna: Załadowano nas do wagonów towarowych 

i kiedy po kilku dniach jazdy wysiadłyśmy, zobaczyłyśmy 
wielki, otoczony kilkoma rzędami drutu kolczastego teren. 
Okazało się, że trafiłyśmy do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau.

Ludwika: Najpierw była selekcja i najsłabszych od ra-
zu przeznaczono do zabicia, a nas, małoletnich więźniów, 
ulokowano w baraku. Nękały nas zimno, brud i pchły. 

Krystyna: Całe dnie spędzaliśmy w baraku i choć było 
bardzo ciężko, nikt nie płakał, nawet maluchy, bo płacz 
był przez Niemców surowo karany. Czasem zabierano nas 
do punktu medycznego, gdzie pobierano nam krew. Nie-
które dzieci traciły wtedy przytomność i już nie wracały 
do baraku. 

Najtrudniejszym okresem 
dla nas było powstanie war-
szawskie. Straszne wspo-
mnienia z tego czasu towa-
rzyszą nam przez całe życie
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Mieszkańcy Woli spędzani przez Niemców 
do kościoła przy ulicy Wolskiej 76. 
Sierpień 1944 roku
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Jak długo były Panie w Auschwitz?
Krystyna: Do grudnia 1944 roku. 

Wtedy nad obozem zaczęły krążyć 
samoloty. Dorośli nam powiedzieli, 
że były to radzieckie i alianckie ma-
szyny. Niemcy niszczyli budynki, 
rozbierali krematoria. Potem doro-
słych więźniów popędzili na zachód 
w marszach śmierci, a nas, dzieci, za-
ładowano do wagonów. To była 
straszna jazda. Mróz minus 20 stopni, 
ciasno. Kiedy ktoś umierał, trupy 
układano przy ścianach wagonu, aby 
osłonić nas przed wiatrem. Wreszcie dotarliśmy do obozu 
Neuengamme pod Hamburgiem. Chorych, w tym mnie 
z siostrą, oddzielono, ale już nie zabijano, tylko leczono. 

Ludwika: Wiosną wyzwolili nas angielscy żołnierze. 
Wszyscy więźniowie przeszli dezynsekcję, zbadali nas le-
karze. Umyto nas i ubrano. Żołnierze powiedzieli, że mo-
żemy zostać na Zachodzie, będą nas leczyć, zaopiekują się 
nami, wykształcą. Ale my chciałyśmy wracać do Warsza-
wy, szukać mamy. Razem z innymi Polakami udało się 
nam dotrzeć do miasta. 

Odnalazły Panie kogoś z rodziny?
Krystyna: Nikogo. Nasz dom leżał w gruzach, więc na 

jego ścianie powiesiłyśmy informację dla mamy „Krysty-
na i Ludwika tu są”, ale ona się nie pojawiła. Nasz ojciec 
umarł jeszcze przed wojną. Może była jeszcze jakaś dalsza 
rodzina, ale jej nie znałyśmy. 

Ludwika: Mamy szukałyśmy po wojnie przez Między-
narodowy Czerwony Krzyż, aż nam powiedzieli, żebyśmy 
zaprzestały poszukiwań. 

Krystyna: Nocowałyśmy w ruinach i razem z innymi 
bezdomnymi dziećmi szukałyśmy czegoś do jedzenia. Tak 
trafiłyśmy do radzieckich żołnierzy, którzy podzielili się 
z nami chlebem. Byłyśmy chore, głodne, bose, z odmrożo-
nymi stopami. Jeden z żołnierzy powiedział, że zawiozą 
nas tam, gdzie będą lekarze. Któregoś dnia zapakowali 
dzieci do wagonów i wywieźli nas do ZSRR. 

Wiedziały Panie, że jadą do Rosji?
Ludwika: Nie, dopiero po drodze zorientowałyśmy się, 

że nie jesteśmy już w Polsce. Dzieci wysadzano w różnych 
miastach, ja z siostrą trafiłyśmy do Bobrujska. Tułałyśmy 
się po mieście, aż znalazłyśmy cerkiew. Duchowny nas na-
karmił i pomógł dotrzeć do Krasnodaru. Tam skierowano 
nas na leczenie i dano nam nowe imiona: Lidia i Ksenia. 
Rozpoczęłyśmy naukę w szkole łączności. Potem ja skoń-
czyłam studia elektrotechniczne i pracowałam dla progra-
mu kosmicznego w Moskwie, a siostra po studiach zosta-

ła dyrektorką szkoły muzycznej 
w Baku.

Odwiedzały Panie Polskę?
Krystyna: Nie, nie wolno było 

nam wyjechać z Rosji. Któregoś roku 
moja szkoła miała możliwość poje-
chania na wycieczkę do Polski i wła-
dze puściły wszystkich, poza mną. 
Jeszcze w Bobrujsku, kiedy opowie-
działyśmy księdzu naszą historię, po-
wiedział, abyśmy już nikomu nigdy 
o tym nie mówiły, gdzie byłyśmy 

w czasie wojny i co przeżyłyśmy. Bardzo tego pilnowały-
śmy. Nawet najbliższej rodzinie nie opowiadałyśmy 
o przeszłości. Mój mąż pytał, dlaczego mam takie proble-
my z nogami, odpowiadałam, że to z wojny, ale nic więcej. 
Bałam się też, że moje dzieci mogą coś usłyszeć i komuś 
opowiedzieć. 

Ludwika: Ja też swojemu mężowi o wojennych losach 
nic nie wspominałam, choć przeżyliśmy razem prawie 
60 lat. Wiedział tylko, że jestem Polką. Kiedy mąż Krysty-
ny zmarł, przeprowadziła się do Moskwy, a od śmierci 
mojego męża mieszkamy razem. Dopiero w 1995 roku, 
kiedy w Rosji zmieniła się sytuacja polityczna, pierwszy 
raz pojechałyśmy do Polski.

Jakie to było wrażenie, zobaczyć Warszawę po raz 
pierwszy po 50 latach?

Ludwika: To było ogromne przeżycie. Przez tyle lat 
śniła się nam Warszawa, marzyłyśmy, że przyjedziemy do 
Polski, i wreszcie się udało. Kiedy wyszłyśmy z wagonu, 
byłyśmy tak szczęśliwe, że całowałyśmy ziemię. Miasto, 
które zapamiętałyśmy w ruinie, było takie piękne.

Krystyna: Teraz przez cały rok zbieramy pieniądze na 
bilet, aby być w Polsce choć raz w roku. Bierzemy udział 
w obchodach rocznic powstania warszawskiego, spotyka-
my się z żołnierzami i młodzieżą.

W Rosji też zaczęły Panie opowiadać swoją historię?
Ludwika: Tak, odwiedzamy szkoły, instytucje, korpusy 

kadetów i mówimy o wojnie, okupacji, obozach. W szko-
łach dzieci słuchają zawsze uważnie, w ciszy. 

Krystyna: Uważamy, że młode pokolenie powinno 
wiedzieć wszystko o tragedii wojny, a my szczególnie mu-
simy w Rosji opowiadać o tym, co działo się w Polsce. Tu-
taj sądzą, że wojna zaczęła się w czerwcu 1941 roku od 
napaści Niemiec na ZSRR. My opowiadamy im o pol-
skich walkach w 1939 roku, okupacji, powstaniu warszaw-
skim. To ważne, aby wiedzieli o polskim cierpieniu i bo-
haterstwie. 

W Rosji nawet 
najbliższej ro-
dzinie nie opo-
wiadałyśmy  
o swojej prze-
szłości i wojen-
nych losach

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

Przywódca, który może być 
wzorem dla współczesnych 

podoficerów.

st. chor. sztab. 
Andrzej Woltmann:  

„Jego wyszkolenie oraz 
postawa powinny być  

przykładem dla współcze-
snych żołnierzy”.

BOLESŁAW 
BIERWIACZONEKZainteresowanie bohaterski-

mi postawami szeregowych 
i podoficerów w historii 
Wojska Polskiego to efekt 

zagranicznych kursów, w których 
brałem udział. Podczas każdego 
szkolenia wykładowcy amerykańscy 
opowiadali o swoich bohaterskich 
żołnierzach. To budowało morale 
i poczucie dumy z przynależności 
do korpusu”, opowiada st. chor. 
sztab. Andrzej Woltmann, starszy 
podoficer dowództwa 12 Dywizji 
Zmechanizowanej ze Szczecina. 
„W 2010 roku podczas jednego 
z kursów otrzymałem zadanie, by 
przedstawić sylwetkę bohaterskiego 
podoficera. Poszukiwałem jak naj-
mniej znanej postaci lub czynu, cze-
goś, co zapadnie w pamięć moim 
słuchaczom”, kontynuuje swą opo-
wieść podoficer. 

Trafił na wzmiankę o kpr. Bole-
sławie Bierwiaczonku, bohaterze 
września 1939 roku. „Był podofi-
cerem młodszym, dowódcą i absol-
wentem przedwojennej szkoły pod-
oficerskiej, który wykazał najlep-
sze cechy lidera zespołu”, dodaje 
chor. Woltmann. Podkreśla, że 
Bierwiaczonek po wybuchu II woj-
ny, mimo młodego wieku, z wiel-
kim oddaniem dowodził żołnierza-
mi z poboru.

„Rzeczpospolita była w tym cza-
sie państwem wielonarodowościowym i wielowyzna-
niowym, a armia składała się głównie z poborowych. 
W takich warunkach utrzymanie dyscypliny i morale 
z pewnością nie było łatwe. Ujmuje mnie to, że pomimo 
ograniczeń przy starcie w dorosłe życie, starał się prze-
zwyciężyć typowe dla jego pokolenia trudności, kształ-
cić i rozwijać. Co więcej, jego zaangażowanie i postawa 
przełożyły się bezpośrednio na czyny bojowe”, dopo-
wiada starszy podoficer dowództwa 12 Dywizji Zme-
chanizowanej.

„Stanął przed takimi samymi dylematami, jak moi 
koledzy w Iraku, Afganistanie, a jednak potrafił po-
święcić wszystko co najdroższe w imię wyższych ce-
lów. To właśnie sprawiło, że chciałem, aby na łamach 
»Polski Zbrojnej« przypominać o takich postaciach jak 
Bierwiaczonek”, dodaje Woltmann.

NIEZWYKŁA ODWAGA
Gdy w 1939 roku rozpoczęła się 

wojna, Bolesław Bierwiaczonek 
miał 21 lat i za sobą dwa lata służby 
w 3 Pułku Strzelców Konnych im. 
Stefana Czarnieckiego w Wołkowy-
sku. Ukończył też szkołę podoficer-

ską i otrzymał stopień kaprala. 
We wrześniu jako dowódca 

obsługi ciężkiego kara-
binu maszynowego 
wraz z całym pułkiem 
wyruszył pociągiem 
z Wołkowyska do 
Czerwonego Boru pod 

Łomżą. Tuż po przyby-
ciu na stację doszło do 

pierwszego starcia. Pociąg za-
atakowały dwa niemieckie samo-

loty, które zostały jednak odparte 
dzięki obronie kierowanej m.in. 
przez Bierwiaczonka. Cztery dni 
później kpr. Bierwiaczonek walczył 
z Niemcami w okolicach wsi Trusz-
ki, a następnie Olędy, gdzie wraz ze 
swą załogą zniszczył cztery nie-
mieckie samochody.

16 września 1939 roku wycofują-
cy się 3 Pułk Strzelców Konnych 
przybył do Hajnówki, gdzie zorgani-
zowano linię obronną. Następnego 
dnia o świcie do miasta weszła pie-
chota niemiecka wspierana czołga-
mi. Rozpoczęła się strzelanina, 
w trakcie której Polakom udało się 

zniszczyć jeden czołg oraz uszkodzić dwa inne. Napór 
Niemców był jednak zbyt silny, trzeba było się wycofać 
bardziej na wschód, do wsi Lipiny. Tam Bierwiaczonek 
zorganizował punkt obronny, z którego ostrzeliwał ata-
kujących Niemców. W czasie walki został ranny w gło-
wę, w wyniku czego zmarł. Koledzy pochowali go 
w przygodnym miejscu, na polanie koło wsi Budy. 
O mogiłę podoficera dbali okoliczni mieszkańcy, pielę-
gnujący także pamięć o poległym żołnierzu. W 1973 
roku szczątki kaprala zostały ekshumowane i przenie-
sione na cmentarz wojskowy w Białymstoku. W miej-
scu pierwszego grobu umieszczono później pamiątko-
wy obelisk.

Bolesława Bierwiaczonka pośmiertnie awansowano 
do stopnia plutonowego oraz odznaczono orderem Vir-
tuti Militari.

BOHATER 
SPOD 

HAJNÓWKI
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Pańska wojenna epopeja rozpoczęła się po so-
wieckiej agresji 17 września 1939 roku na 
polskie kresy. Jak wyglądało życie na nie-
ludzkiej ziemi?

Kiedy we wrześniu 1939 roku na te tereny wkroczy-
ła Armia Czerwona, najpierw aresztowano mojego oj-
ca. Matka, ja i rodzeństwo dołączyliśmy do niego po 
dwóch latach. Enkawudziści dali nam 24 godziny na 
zabranie najpotrzebniejszych rzeczy i kazali iść pie-
chotą 30 km do stacji kolejowej w Żytomierzu. 
Z drogi widzieliśmy, jak płonie nasze gospodarstwo. 

W Krasnej Polanie nie cieszyliśmy się długo, że 
jesteśmy razem, gdyż ojciec zaraz po naszym 
przyjeździe zmarł. W tym kołchozie mieszkały 

prawie same kobiety i dzieci, bo wszystkich 
zdolnych do służby mężczyzn zabrano na front. 
Przydało się wtedy moje gospodarskie wycho-
wanie. Pracowałem głównie przy koniach i zo-
stałem kołchozowym furma-

nem. Dzięki temu miałem 
dość dużą swobodę. Byłem 
młody, nieprzyzwyczajony do 
sowieckich realiów, a że lubi-
łem śpiewać, to sobie pewne-
go razu, jadąc przez kołchoz, 
zanuciłem rubaszną piosen-
kę o Leninie i Stalinie. Ktoś 

o tym doniósł władzom i mnie aresztowano. W celi sie-
działem z jakimś rosyjskim literatem, którego oskarżo-
no o „nieprawomyślne treści”, i on nauczył mnie kilku 
rosyjskich piosenek więziennych. Ja z kolei jeszcze 
z czasów szkolnych znałem wiele dumek, których na-
uczyłem się od moich ukraińskich kolegów. I to ocaliło 
mi życie. Kiedy w czasie śledztwa enkawudzista zapy-
tał mnie, co robię, odpowiedziałem – śpiewam po ro-
syjsku i ukraińsku. Kazał mi zaśpiewać po ukraińsku. 
Na drugi dzień strażnik wywołał mnie z celi: „Pola-
czok!” i powiedział: „Idit damoj”. Wypuścili mnie na 
wolność i nakazali, żebym więcej nie śpiewał, a ja na-
dal nie wiedziałem, za co mnie aresztowano…

A jak potoczyły się Pana dalsze losy?
Tydzień po tych wydarzeniach jechałem z kolegami 

pociągiem, w którym spotkaliśmy młodziana. Kiedy 
dowiedział się, że jestem Polakiem, powiedział: „Wasi 

udrali [uciekli], a wy nie udrali?”. 
Jacy „nasi”? Później dopiero się 
wyjaśniło, że miał na myśli ewaku-
ację armii gen. Andersa do Iranu. 
Cóż było robić? Mnie i kilku in-
nych Polaków, którzy nie zdążyli do 
Andersa, przydzielono do pracy 
w fabryce w Manchan w Uzbeki-
stanie. Po jakimś czasie, dotarły do 

Zesłaniec, żołnierz 1 Armii WP, wię-

zień Auschwitz i niemieckich obozów 

w Austrii i Jugosławii, saper w II Korpusie 

Polskim.

FELIX OSIŃSKI

W I Z Y T Ó W K A

OD BERLINGA 
DO ANDERSA

o pomocy powstańczej Warszawie, niemieckiej 
niewoli i służbie w II Korpusie Polskim rozmawia 

Piotr Korczyński.

Z  F e l i k s e m  O s i ń s k i m
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nas pogłoski, że na terenie ZSRS formowana 
jest druga polska armia. Chodziło oczywiście 
o wojsko Berlinga. Myśmy wszyscy chcieli 
się zgłosić. Ja miałem jeszcze przygodę 
w komisji poborowej, czyli w wojenkomacie. 
Jedna z urzędniczek mówi do mnie tak: „Da, 
twoj otiec był szpionem! On szpiegował na 
komunistow”. I mówi dalej: „Szto ty duma-
jesz? Jeśli zapiszesz się do komsomołu, to oj-
czulek Stalin da ci nagrodę”. Ja pytam: „Ja-
ką?”. „Jaką będziesz chciał”. Na to odpowie-
działem: „Jeśli tak, to niech Stalin odda nam 
nasze woły, krowy i konie, a matkę i ojca wy-
ciągnie z grobu w Krasnej Polanie”, bo wte-
dy już i moja matka nie żyła. Jak to powie-
działem, urzędniczka zrobiła się purpurowa 
na twarzy i krzyknęła: „Won! Ty jesteś burżu-
jem i kułakiem!”. Ale później i mnie dano bi-
let na pociąg do wojska. Znalazłem się 
w sporej grupie młodych, którzy z wielkimi 
trudnościami, z najdalszych zakątków ZSRS 
starali się dojechać pod Moskwę.

Kiedy tam dotarliście?
Przyjechaliśmy do wojska zimą 1943 roku. 

Pamiętam, że niemiłosiernie marzliśmy 
w namiotach i ziemiankach. Przydzielono 
mnie do kompanii rusznic przeciwpancer-
nych, ale prawdziwe rusznice to ja zobaczy-
łem dopiero wiosną następnego roku na Wo-
łyniu. Do tego czasu ich obsługę i strzelanie 
ćwiczyliśmy na długich drewnianych kijach. 
Kiedy dostaliśmy prawdziwą broń, obsługi 
szybko nauczył mnie plut. Antoni Nagalewski, 
czyli znajomy moich braci, i on mnie pilno-
wał. Zresztą, jak się okazało, miał to robić 
nie tylko ze względu na sympatię do moich 
braci… Pewnego dnia, kiedy stacjonowali-
śmy w Żytomierzu, przyszedł do mnie i po-
wiedział cicho: „Felix, dostałem rozkaz, 
żeby cię pilnować. Co ty o tym myślisz?”. Ja 
mu odpowiedziałem: „Nie martw się. Do do-
mu nie ucieknę. Po co, skoro wszystko tam 
spalili”. 

Przyszło Panu wojować w kompanii rusz-
nic przeciwpancernych 8 Pułku Piechoty 
z 3 Dywizji Piechoty. Dosłownie i w prze-
nośni rzucono Pana od razu na głęboką 

wodę, bo na przeprawę przez Wisłę na po-
moc powstańczej Warszawie. 

Nasz pułk dostał rozkaz przeprawienia się 
przez Wisłę i wsparcia powstańców na przy-
czółku czerniakowskim. Kiedy wsiedliśmy 
do łódek, zadymiono rzekę, ale to maskowa-
nie przyniosło odwrotny skutek – ostrzegło 

Do II Korpusu trafi-
łem już na koniec 
wojny, ale i tam do-
świadczyłem wojen-
nych emocji – praco-
wałem jako saper przy 
rozminowywaniu 
Włoch
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Niemców, że rusza desant. Kiedy minęliśmy połowę 
Wisły, zaczął się zmasowany ostrzał. Dwie łodzie na-
szej kompanii jakoś przeszły, ale z tych płynących za 
nami posypały się drzazgi, a tam były zapasy amunicji. 
Do rusznicy zostało mi naboi tyle, co miałem w kie-
szeniach, plus pepesza… Kiedy się obejrzałem za sie-
bie, chwyciłem się za głowę – wiślane wiry mieliły 
szczątki łodzi i ciał żołnierzy, a woda zmieniła kolor na 
czerwony.

I zaczęło się dla 8 Pułku piekło 19 września 1944 
roku…

Kiedy nasze dwie łodzie z około 50 żołnierzami do-
tarły do brzegu, od razu zaczęliśmy strzelać w kierun-
ku niemieckich okopów. Uciszyliśmy je. Wtedy 
plut. Nagalewski powiedział: „Feluś, nie możemy tutaj 
zostać, musimy iść do powstańców”. Ruszyliśmy znad 
Wisły wałem pod górę i w tym momencie uderzyła na 
nas cała niemiecka kompania, może ze stu ludzi. Roz-
szalała się walka i od razu zostałem ranny. Myślałem 
wtedy, że wyrwało mi cały bok. Gdy dotarliśmy do 
szosy, było już zupełnie ciemno i zrobiło się przeraźli-
wie cicho. Zalegliśmy na otwartym polu i wtedy 
uświadomiłem sobie, że mam już jedynie kilka nabo-
jów do rusznicy. Z amunicją równie krucho było 
i u moich kolegów. Doszliśmy do wniosku, że nie mo-
żemy tam zostać, ale pod ogniem trzymali nas snajpe-
rzy. Do dziś nie wiem, jak oni mogli w mroku dostrzec 
człowieka, co rusz któryś z nas osuwał się, trafiony ich 
kulą. Wreszcie zapadła decyzja, że wracamy do oko-
pów, gdzie liczyliśmy, że zastaniemy pomoc, ale niko-
go tam nie było. Wtedy niespodziewanie przyszła mi 
do głowy błagalna myśl: „Duchu Święty, pozwól nam 
wiedzieć, co my mamy zrobić”. Nie wiem, skąd mi to 
przyszło do głowy, przecież w Sowietach niewiele mia-
łem okazji do nauki religii. Odnaleźliśmy jednak 
plut. Nagalewskiego, który nas poinformował, że 
dwóch ludzi popłynęło na drugi brzeg, na Pragę po po-
moc. Wtedy chyba Niemcy przekonali się, że nie ma-
my już amunicji, więc ponowili ostrzał z ciężkiej broni 
i zaczęli świecić reflektorami po Wiśle. Miałem jesz-
cze przy sobie z pięć nabojów do rusznicy i zacząłem 
im odpowiadać. Po wystrzeleniu ostatniego, okazało 
się, że jest zapalający – po smudze ognia Niemcy roz-
poznali moją pozycję i zasypali mnie gradem granatów. 
Wtedy znowu zostałem ranny. Dotarłem jednak do naj-
bliższego rumowiska, a tam kryło się już kilku chłopa-
ków. Razem było nas sześciu, w tym trzech bardzo 
ciężko rannych. Razem dotrwaliśmy do rana, a o świcie 

przyszli Niemcy porządkować pobojowisko. Swoich 
rannych i zabitych zabierali, a naszych dobijali. Niem-
cy nas nie zauważyli, ale też żadna pomoc nie nadcho-
dziła. Nie mieliśmy już wody, a ciężko ranni zaczęli 
majaczyć i krzyczeć. Zapadła wreszcie decyzja, że mu-
simy wyjść. 

Poddaliście się Niemcom?
Nie było innego wyjścia. Trzech naszych rannych 

wzięli od razu na tyły – mam nadzieję, że do szpitala. 
Mnie i dwóm kolegom kazano wykopać mogiłę dla po-
ległych. Trzymali nas pod strażą razem z innymi 
schwytanymi berlingowcami, a później dołączyli do 
grupy ponad 30 powstańców. Wtedy dopiero stwierdzi-
liśmy, jak blisko siebie byliśmy! Powiedzieli nam, że 
szli, by nas wesprzeć. Za powstańcami stała grupa cy-
wilów – kobiety z dziećmi. Boże, jak te dzieci płaka-
ły… Przypomniałem sobie wtedy, jak staliśmy na Pra-
dze i mówiliśmy, że tam w Warszawie matki płaczą tak 
samo, jak nasze płakały, kiedy jechaliśmy do Kazach-
stanu w bydlęcych wagonach.

Gdzie trafiliście do niewoli?
Zaczęło się najpierw od selekcji. Wśród nas Niemcy 

odkryli dwóch Żydów. Zaraz ich zabrali, nakazali 
wcześniej ściągnąć buty i płaszcze, które oddali po-
wstańcom. Ja trafiłem do Auschwitz. Trzymali nas 
w 12. baraku, naprzeciw ściany śmierci. Spędziliśmy 
tam cały tydzień. Następnie trafiliśmy do podobozu 
nr 6. Tam też było bardzo ciężko – głód i zimno, przed 
którym nie mógł uchronić mój zniszczony płaszcz woj-
skowy. Cały czas dokuczała mi niewygojona rana 
w kolanie – do dziś tkwią w nim odłamki. Później tra-
filiśmy do obozu pracy w Wolfsbergu w Austrii, na-
stępnie do obozu w Jugosławii, a na koniec znowu 
przerzucili nas do Wolfsbergu. Tam doczekaliśmy wy-
zwolenia przez Amerykanów. Do Polski nie chciałem 
wracać, ale wreszcie zdążyłem do armii gen. Andersa. 
We Włoszech zrobiono mi operację kolana i tak zosta-
łem ozdrowieńcem w II Korpusie. Następnie trafiłem 
w jego szeregach do Anglii, a po demobilizacji wyje-
chałem do Kanady, gdzie mieszkam do dzisiaj. 

Jednym słowem, opatrzność nad Panem czuwała.
O tak, do dzisiaj właściwie nie wiem, jak ja to 

wszystko przeżyłem. Wie pan, do II Korpusu trafiłem 
już na koniec wojny, ale i tam doświadczyłem wojen-
nych emocji – pracowałem jako saper przy rozminowy-
waniu Włoch, m.in. pod Monte Cassino. 
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Właściwie do końca nie wiadomo, co spowodo-
wało, że Józef Cagasek wstąpił do polskiego 
lotnictwa. Jako Czech, a jednocześnie do-
świadczony pilot armii austro-węgierskiej 

z pewnością znalazłby zatrudnienie także w lotnictwie cze-
chosłowackim, które równolegle powstawało w niepodle-
głym kraju. W każdym razie, gdy cesarsko-królewska ar-
mia przestała istnieć, a jego rodzima jednostka została roz-
wiązana, nie opuścił ziem polskich, jak wielu jego 
kolegów, Czechów i Austriaków, lecz postanowił zostać.

We wspomnieniach kolegi, Stanisława Pietruskiego, 
Cagasek zachował się jako 
świetny żołnierz, a jednocześnie 
postać nieco tajemnicza. „Był to 
pierwszorzędny pilot, tzw. pew-
niak, spokojny i odważny. Był 
on zawodowym podoficerem 
austriackim, rodowitym Cze-
chem. Nigdy nie dowiedzieli-
śmy się, co go skłoniło do lata-
nia u nas. Miał wszystkie naj-
wyższe odznaczenia austriackie, 
był wzorowym oficerem”. 

Informacje o młodych latach 
czeskiego pilota są bardzo skąpe. 
W polskich dokumentach i opra-
cowaniach pojawia się on najczę-
ściej jako Józef Cagasek. Orygi-
nalna, czeska postać jego imie-
nia i nazwiska najpewniej 
brzmiała Josef Cagášek. Urodził 
się w 1891 roku w czeskiej ro-
dzinie mieszkającej na Mora-
wach. Po wstąpieniu do armii 
austro-wegierskiej wybrał 
dla siebie karierę pilota. Po-
czątkowo służył w eska-
drze Flik 8 (Flieger-
kompanie), później zaś 
w wyspecjalizowanej 
eskadrze myśliwskiej Flik 14/J. W tym okresie uzyskał 
trzy zwycięstwa powietrzne, ostatnie 23 października 
1917 roku w walce na froncie włoskim. Umiejętności pilo-
ta zostały docenione przez dowództwo: w 1916 roku 
otrzymał on srebrny medal „Za Odwagę”, a w marcu 1918 
roku zaś również złoty.

Z SZACHOWNICĄ NA SKRZYDŁACH
W październiku 1918 roku Cagasek znajdował się na te-

renie Galicji. Był to czas, kiedy monarchia Habsburgów 
właściwie już się rozpadała, a na jej gruzach niezależny 

byt próbowali wywalczyć dla swej ojczyzny także Polacy. 
31 października 1918 roku grupa polskich oficerów pod 
dowództwem kpt. Romana Florera zajęła krakowskie lot-
nisko Rakowice. Wieść o tym szybko się rozeszła wśród 
zdemobilizowanych żołnierzy armii cesarsko-królewskiej. 
W kolejnych dniach zaczęli się tam zgłaszać lotnicy żądni 
czynów, a niemający już żadnego przydziału. Do Florera 
przyszedł wówczas także Józef Cagasek, żeby wyrazić 
chęć wstąpienia do służby lotniczej w lotnictwie polskim. 
Był on pierwszym obcokrajowcem, który okazał takie za-
interesowanie, po nim pojawili się także inni, m.in. Włoch 

Camillo Perini i Austriak 
Franciszek Peter. W tych pio-
nierskich dla lotnictwa polskie-
go czasach każdy żołnierz był 
na wagę złota, tym bardziej że 
Polakom bardzo brakowało 
sprawdzonych pilotów, którzy 
już zdążyli się wykazać w wal-
ce. Niewielką więc zwracano 
uwagę na narodowość zaintere-
sowanego, tym bardziej że za 
sierż. Cagaska ręczyli koledzy. 
W początkach listopada, czyli 

wtedy, kiedy w Krakowie for-
mowano pierwsze polskie eskadry lotni-
cze, sytuacja międzynarodowa była bardzo 
napięta. Kończyła się wojna światowa, ale poko-
ju na granicach wcale nie było, ba, nie było nawet granic, 
Polska jako państwo dopiero się kształtowała. Na wscho-
dzie trwała wojna polsko-ukraińska, proces formowania 
pierwszych eskadr lotnictwa polskiego nie przebiegał 
więc spokojnie. Kraków wprawdzie był bezpieczny, jed-
nak pod Lwowem toczyły się walki. Żołnierze nie chcieli 
czekać, pragnęli jak najszybciej wziąć w nich udział. Jó-
zef Cagasek wraz z Kazimierzem Kubalą, obserwatorem, 
był w pierwszej grupie lotników, którzy przed połową  

Między pierwszymi pilotami 
formującego się jesienią 1918 roku 

polskiego lotnictwa znalazł się 
rodowity Czech, Józef Cagasek. 

Był uczestnikiem wojny 
polsko-ukraińskiej 

i polsko-bolszewickiej.

CZECH 
NA POLSKICH 
SKRZYDŁACH

R O B E R T  S E N D E K
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listopada, a więc zaledwie kilka dni po rozpo-
częciu służby w Rakowicach, odlecieli z Krako-
wa do Lwowa. Działali jako ochotnicy, do Lwo-
wa wybrali się bez rozkazu, nie chcieli bowiem 
bezczynnie czekać na decyzję z góry, podczas 
gdy na wschodzie trwała wojna. Cagasek, po-
dobnie jak inni przybyli z Krakowa lotnicy, nie-
mal z marszu wziął udział w działaniach bojo-
wych. Ponieważ lotnictwo ukraińskie wówczas 
praktycznie jeszcze nie istniało, nie dochodziło 
do walk w powietrzu. Mimo to pracy lotnikom 
nie brakowało: prowadzili oni rozpoznanie po-
wietrzne, wspierali piechotę (m.in. podczas walk 
na Wzgórzach Kleparowskich czy pod Rzęsną), 
wykonywali również zadania łącznikowo-kurier-
skie, przewożąc pocztę, rozkazy i meldunki oraz 
przerzucając ludzi.

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO
Z czasów wojny polsko-ukraińskiej pochodzi 

ciekawe wspomnienie Stanisława Pietruskiego. 
Latał on wówczas jako obserwator w parze 
z pilotującym samolot Cagaskiem. Do zadań 

Pietruskiego należało prowadzenie obserwacji, 
wykonywanie zdjęć oraz przygotowywanie mel-
dunków dla jednostek naziemnych. Gdy wracali 
z kolejnego lotu, niedaleko lwowskiego lotniska 
doszło do spotkania z ukraińskim samolotem. 
Pietruski wspominał to tak:

„Lecę z Cagaskiem na tzw. krowie C XII [sa-
molot Albatros C XII]. Jest to maszyna niemiec-
ka, dość szybka, ale mało zwrotna – ciężka jak 
krowa. Jest mroźny, pogodny dzień… Mamy 
900–1000 m wysokości, już jest lotnisko pod 
nami. Raptem słyszę za sobą turkot karabinu 
maszynowego, odwracam się i widzę, że mi na 
ogonie siedzi nieuport ukraiński i wali we mnie 
z karabinu maszynowego. Aż mnie poderwało, 
nikt nigdy nie słyszał, by Ukraińcy dysponowali 
samolotami. Rzuciłem się do karabinu maszy-
nowego, zrzuciłem rękawice i zacząłem strzelać 
do nieprzyjaciela z jakichś 60 m”.

Po początkowym zaskoczeniu załoga polskie-
go samolotu szybko zyskała przewagę. Ukra-
iniec latał maszyną jednoosobową i mógł strze-
lać tylko na wprost, przez śmigło, podczas gdy 

NIKT NIE WIEDZIAŁ, CO GO SKŁONI-
ŁO DO SŁUŻBY W POLSKIM LOTNIC-
TWIE. MIAŁ WSZYSTKIE NAJWYŻSZE 
ODZNACZENIA AUSTRIACKIE, BYŁ 
WZOROWYM OFICEREM

W polskich doku-
mentach i opraco-
waniach pojawia 
się najczęściej
Józef Cagasek.
Oryginalna, czeska 
postać jego imienia  
i nazwiska najpew-
niej brzmiała Josef 
Cagášek (na zdję-
ciu u góry). 
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dwuosobowa załoga polska miała większe możliwości 
działania – obserwator mógł strzelać na boki. Cagasek 
tak manewrował albatrosem, że Pietruski ostrzelał wrogi 
samolot z bliska. Uszkodził go na tyle, że przeciwnik zre-
zygnował z dalszej walki. Odleciał lotem ślizgowym i wy-
lądował po ukraińskiej stronie. Wtedy również Polacy mo-
gli wylądować. Walka była zwycięska, choć polska maszy-
na nie wyszła z niej bez szwanku – po wylądowaniu 
lotnicy znaleźli w sterach ogonowych 16 dziur.

Do tego zdarzenia doszło 24 lutego 1919 roku. Jest ono 
uznawane za pierwsze zwycięstwo powietrzne w dziejach 
lotnictwa polskiego. Pietruski w swych wspomnieniach 
wymienia właśnie Józefa Cagaska jako pilota samolotu, 
który uczestniczył w tej walce, choć według niektórych 
publikacji mógł nim być Kazimierz Swoszowski.

MOMENT ZWĄTPIENIA
We wspomnieniach Pietruskiego interesujący jest rów-

nież inny moment, który pokazuje, jakie rozterki musieli 
przeżywać i jakich wyborów moralnych dokonywać obco-
krajowcy walczący w armii polskiej. Otóż 23 stycznia 
1919 roku wojsko czechosłowackie, łamiąc uprzednio za-
warte umowy, wkroczyło na Śląsk Cieszyński. Politycy 

czechosłowaccy zamierzali przyłączyć do 
swego kraju tereny zamieszkane w dużej mierze 

przez Polaków i będące przedmiotem sporu polityczne-
go między Polską a Czechosłowacją. Wykorzystali tu czas, 
kiedy Śląska Cieszyńskiego broniły nieliczne oddziały 
polskie, gdyż siła wojskowa była zaangażowana głównie 
w wojnie z Ukraińcami. Wieść o agresji czechosłowackiej 
na Polskę dotarła w dniu, w którym Pietruski i Cagasek 
mieli zaplanowany kolejny lot obserwacyjny.

„Gdyśmy go skończyli i mieli już lądować, mój Cagasek, 
zamiast lądować, poleciał dalej w stronę Ukraińców. Zde-
nerwowało mnie to i krzyczę do niego, by lądował. A on 
dalej leci, przelatuje linie i zabiera gaz, jakby chciał lądo-
wać. W tej chwili przypominam sobie, że przed odlotem 
przyszła wiadomość o wkroczeniu wojsk czeskich na nasz 
Śląsk Cieszyński. Włosy mi stanęły na głowie, przecież 
mój Cagasek jest rodowity Czech, czy też on nie pragnie 
razem ze mną lądować u Ukraińców? Nachylam się przez 
niego i dodaję pełny gaz, mój Cagasek ciągle go zamyka, 
dodaję gazu jeszcze raz i krzyczę mu do ucha, że ma na-
tychmiast wracać na lotnisko. Pokręcił głową, dodał gazu 
i spokojnie powrócił na lotnisko. Do dziś nie wiem, co go 
do tego dziwnego postępowania skłoniło. Po powrocie 
w najlepszej zgodzie się rozstaliśmy”.

NA WSCHODZIE
W lutym 1919 roku wybuchła nowa wojna, tym razem 

z Rosją bolszewicką. Ponieważ pomoc lotnictwa na no-
wym froncie była nieodzowna, część lotników walczących 
dotychczas pod Lwowem przerzucono w inne miejsce. 
Wśród nich znalazł się także Józef Cagasek, przydzielony 
do 8 Eskadry Lotniczej. W kwietniu 1919 jednostka ta sta-
cjonowała w Brześciu Litewskim, natomiast w czerwcu 
została przerzucona pod Pińsk. Do końca wojny Cagasek 
wykonał wiele lotów bojowych, łącznikowych i obserwa-
cyjnych. Niektóre były dość spektakularne, np. w czerwcu 
1919 roku wraz z obserwatorem Stefanem Kryńskim 
uczestniczył, jako jedna z załóg, w bombardowaniu stacji 
kolejowej w Mińsku.

Za udział w wojnie bolszewickiej Józef Cagasek został 
odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stop-
nia chorążego. Po zakończeniu działań wojennych osiadł 
w Krakowie, gdzie podjął służbę w 2 Pułku Lotniczym. 
Ożenił się z Polką i otrzymał polskie obywatelstwo. 
W czasie II wojny światowej działał w polskim podziemiu 
jako żołnierz AK. Zmarł w 1959 roku.

We wspomnieniach kolegi, Stanisława Pie-
truskiego (na zdjęciu obok), Cagasek zacho-
wał się jako świetny żołnierz, a jednocześnie 

postać nieco tajemnicza.
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T A D E U S Z  W R Ó B E L

M4 był najliczniej produkowanym 
czołgiem aliantów podczas II wojny światowej.

zamocowany na obrotowym pierścieniu wokół włazu do-
wódcy wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning 
M2HB kalibru 12,7 mm. Początkowo w kadłubie były trzy 
karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm: dwa stałe i jeden 
ruchomy. Ostatecznie zachowano tylko ten ostatni. Czołg 
miał też wyrzutnie granatów dymnych. 

Od lipca 1942 roku do marca 1945 roku powstało 8389 
wozów wersji M4, w tym część uzbrojonych w haubicę 
M4 kalibru 105 mm. Wcześniej, od lutego 1942 roku roz-
poczęto produkcję M4A1. Główną różnicą w stosunku do 
M4 była odlewana górna część kadłuba. W trakcie produk-
cji, trwającej do lipca 1945 roku, dokonano wielu zmian, 
m.in. wprowadzono jarzmo M34A1 i długolufową armatę 
M1A1 kalibru 76 mm. Do lipca 1945 roku hale fabryczne 
opuściło 9707 egzemplarzy M4A1, w tym 3426 z armatą 
76-milimetrową.

Kolejną wersją był czołg M4A2, który wszedł do pro-
dukcji w kwietniu 1942 roku. Wóz miał podobny kadłub 
jak M4, ale był wyposażony w kraty wentylacyjne nad 
przedziałem silnikowym. W czołgu tym zamontowano 
12-cylindrowy silnik wysokoprężny General Motors 6046 
o mocy 410 KM. W zbiornikach mieściło się 560 l oleju 
napędowego. Do lipca 1945 roku powstało 10 968 egzem-
plarzy M4A2 z różnymi wieżami, 2915 miało armatę kali-
bru 76 mm.

W czerwcu 1942 roku uruchomiono produkcję kolejnej 
wersji, M4A3, z kadłubem spawanym z płyt walcowanych. 
Zamontowano w nim ośmiocylindrowy silnik gaźnikowy 
Ford GAA o mocy 500 KM, a zapas paliwa wynosił 636 l. 
Zarazem była to pierwsza wersja, w której zamontowano 
nowe zawieszenie HVSS z podwójnymi kołami nośnymi 
i sprężynami buforowymi ulokowanymi w poziomie. Sze-
rokość gąsienic zwiększyła się z 410 mm do 610 mm. Do 
czerwca 1945 roku wyprodukowano aż 12 596 wozów 
M4A3, w tym 4542 z armatą kalibru 76 mm i 3039 
z haubicą kalibru 105 mm.

W wersji M4A4 zastosowano silnik Chrysler A-57 
Multibank, składający się z pięciu zsynchronizowanych 

Gdy we wrześniu 1939 roku w Europie wybu-
chła II wojna światowa, Stany Zjednoczone 
pozostały neutralne. Jednak amerykańscy woj-
skowi z uwagą śledzili przebieg pierwszych 

kampanii, w których do szybkich niemieckich zwy-
cięstw przyczyniły się m.in. czołgi. Amerykanie posta-
nowili więc skonstruować wozy lepsze od tych, które 
mieli Niemcy i Włosi.  

AMERYKAŃSKI ROZMACH
Prototyp czołgu, oznaczonego jako T6, był gotowy 

2 września 1941 roku. Wóz składał się ze zmodyfikowa-
nego kadłuba z M3, na którym osadzono wieżę. W zało-
żeniach nowy wóz US Army miał głównie udzielać 
wsparcia ogniowego piechocie. Po przejściu testów nowy 
średni czołg US Army był wprowadzany do produkcji, 
począwszy od lutego 1942 roku. Jako że zamówienia na 
M4 złożono w kilku firmach, dostarczane przez nie wozy 
różniły się m.in. typami silników, wież czy metodą wyko-
nania kadłuba.

Wersja M4, miała kadłub spawany z pancernych płyt 
walcowanych. Na jego stropie, przed odlewaną wieżą, by-
ły dwa włazy – dla kierowcy i strzelca. Oprócz dowódcy 
swe stanowiska mieli w niej celowniczy i ładowniczy. Po-
wstała też tzw. wersja kompozytowa M4. Otóż czołgi pro-
dukowane w Detroit Tank Arsenal miały odlewane włazy 
i przednią część kadłuba, które łączono spawem z resztą.

Napęd wersji M4 stanowił dziewięciocylindrowy silnik 
gaźnikowy Continental R975C1 o mocy 400 KM. 
W zbiornikach było 662,4 l paliwa, co wystarczało na po-
konanie około 193 km. Maksymalna stała prędkość na 
drodze wynosiła 33,8 km/h, a na krótko czołg mógł przy-
spieszyć do 38,5 km/h.

Początkowo głównym uzbrojeniem wersji M4, podobnie 
jak innych, była armata M3 kalibru 75 mm w jarzmie M34 
ze sprzężonym z nią karabinem maszynowym Browning 
M1919A4 kalibru 7,62 mm, umieszczona w wieży, która 
mogła obrócić się wokół swej osi w 15 s. Na jej stropie był 
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sześciocylindrowych benzynowych 
silników samochodowych. Jego moc 
wynosiła 425 KM. Od lipca 1942 
roku do listopada 1943 roku wypro-
dukowano 7499 sztuk M4A4. Bry-
tyjczycy część z otrzymanych czoł-
gów przezbroili w swoje 17-funtowe 
armaty przeciwpancerne Mk IV lub 
Mk VII kalibru 76,2 mm. Podobnie 
postąpili też z częścią wozów w wersji M4.  

Ostatnią wersją produkowaną w USA był wóz M4A6, 
w którym zamontowano silnik Diesla Caterpillar D200A 
o mocy 450 KM, wywodzący się od silnika lotniczego. 
Na przełomie lat 1943 i 1944 powstało zaledwie 75 eg-
zemplarzy. Z kolei oznaczenie M4A5 nadano czołgowi 
Ram II, który zaczęto wytwarzać w Kanadzie. W pojeź-
dzie wykorzystano komponenty z M3, a potem M4. Wy-

produkowano ponad 1900 wozów 
Ram. W Kanadzie powstało 188 eg-
zemplarzy lokalnej odmiany wersji 
M4A1, nazwanej Grizzly. 

Produkcja M4 ustała w lipcu 1945 
roku. Do tego czasu hale fabryczne 
opuściło ponad 49 tys. tych czołgów. 
W planach była jeszcze większa ich 
liczba, ale na przeszkodzie stanęły 

ograniczone zasoby stali, której duże ilości wchłaniał 
przemysł stoczniowy.

OD PUSTYNI PO DŻUNGLĘ
Brytyjczycy rozpowszechnili nazwę Sherman, a po-

szczególne wersje czołgów oznaczali cyframi rzymskimi. 
Pierwszych około 300 sztuk dostarczono do Egiptu we 
wrześniu 1942 roku. Kilka tygodni później shermany 

Żołnierze brytyjskiej Guards 
Armoured Division niedaleko 

miasta Namur w Belgii. 
Grudzień 1944 rok

M4 SHERMAN NIE BYŁ 
IDEALNY, ALE GDY GO 
PROJEKTOWANO, NIE 
USTĘPOWAŁ SIŁĄ 
OGNIA I OPANCERZE-
NIEM NAJLEPSZYM 
WÓWCZAS WERSJOM 
NIEMIECKICH POJAZ-
DÓW PANZER IV 
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przeszły chrzest bojowy w bitwie pod El Alamein. Ame-
rykańskich jednostek z czołgami M4 natomiast użyto 
pierwszy raz na początku listopada 1942 roku podczas 
lądowania aliantów we Francuskiej Afryce Północnej, 
kontrolowanej przez siły wierne kolaboranckiemu rzą-
dowi w Vichy. Wraz z kolejnymi dostawami Brytyjczy-
cy zaczęli przezbrajać w shermany jednostki stacjonu-
jące w Zjednoczonym Królestwie, które przygotowywa-
ły się do lądowania we Francji. Czołgi dostały też 
wojska brytyjskie walczące z Japończykami w Birmie. 
W sumie Wielka Brytania otrzymała w ramach ustawy 
Lend-Lease ponad 17 tys. shermanów, głównie w wer-
sjach M4A2 i M4A4. Z tej puli pochodziły pojazdy 
przekazane armii kanadyjskiej i Polskim Siłom Zbroj-
nym na Zachodzie. Sherman stał się podstawowym 
czołgiem w sześciu pułkach należących do walczącej 
we Włoszech 2 Warszawskiej Brygady Pancernej 
i 10 Brygady Kawalerii Pancernej, która w składzie 
1 Dywizji Pancernej przeszła szlak bojowy od Norman-
dii po Wilhelmshaven. 

Ponad 4 tys. czołgów, głównie w wersji M4A2 z silni-
kiem wysokoprężnym, wysłano w ramach pomocy 
Związkowi Sowieckiemu. Kilkaset z nich utracono 
w trakcie transportu. Później propaganda komunistyczna 
czyniła wiele, by pomniejszyć znaczenie wsparcia od 
Amerykanów i Brytyjczyków. Stąd pojawiały się 

w Związku Sowieckim bardzo nieprzychylne opinie 
o shermanach. Jednak, co ciekawe, owe „kiepskie” czołgi, 
według późniejszych ocen sowieckich dowódców, otrzy-
mywały jednostki gwardyjskie Armii Czerwonej. Trzecim 
państwem, któremu dostarczono M4 jeszcze w trakcie 
wojny, była armia chińska walcząca od 1937 roku z Ja-
pończykami. Wojska Czang Kaj Szeka dostały około 
800 tych wozów. Z kolei 755 shermanów trafiło do jedno-
stek Wolnych Francuzów, a co najmniej 57 do Brazylii.

Amerykańskie wojska lądowe i piechota morska otrzy-
mały ponad 20 tys. czołgów. US Army miała wszystkie 
wersje, ale najbardziej był preferowany wóz M4A3. Mari-
nes zaś dysponowali tylko M4A2 i M4A3. Pod koniec 
wojny czołgi z rodziny M4 były podstawą potężnych ame-
rykańskich sił pancernych. W siłach lądowych sformowa-
no 16 dywizji pancernych i 70 samodzielnych batalionów 
czołgów. Amerykańskie M4 walczyły w Europie i na wy-
spach Pacyfiku.

M4 Sherman nie był idealny, ale gdy go projektowano, 
nie ustępował siłą ognia i opancerzeniem najlepszym 
wówczas wersjom niemieckich pojazdów Panzer IV. 
Czołg amerykański zaczął mieć problemy, gdy Niemcy 
wprowadzili do służby pantery i tygrysy. Przy czym na 
krótszych dystansach M4 stawał się dla nich niebez-
pieczny, zwłaszcza uzbrojony w mającą lepsze parame-
try armatę 76-milimetrową. 
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HISTORIA / NIEZWYKŁE MASZYNY
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Długość  5,84 m

Masa  28,4 tUzbrojenie   
armata M3 L/40 kalibru 75 mm, 2 karabi-
ny maszynowe Browning M1919A4 kalibru 
7,62 mm, 1 wielkokalibrowy karabin ma-
szynowy Browning M2HB, pistolet maszy-
nowy M1928A1 kalibru 11,43 mm, 12 gra-
natów ręcznych

Silnik 
Continental 
R975 C1 
o mocy 
400 KM

Szerokość  
2,62 m

Prędkość
38,5 km/h

Załoga
5 żołnierzy

Zasięg

193 km
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Zwycięzca spod Waterloo, Arthur Wellesley, pierwszy książę Wellington, zwykł ma-
wiać, że większość czasu w trakcie prowadzonych kampanii zajmowało mu „zga-

dywanie, co znajduje się po drugiej stronie wzgórza”, czyli pozyskiwanie wiarygod-
nych informacji o przeciwniku. Jednak już wówczas problemem było nie tylko zdoby-
cie wiadomości, lecz także precyzyjne i szybkie przekazanie ich na odpowiedni 
szczebel dowodzenia. W miarę rozwoju środków obserwacji i łączności rozwiązanie 
owego dylematu wcale nie stawało się prostsze. Nie wystarczy wszak dalej widzieć, 
trzeba jeszcze podjąć działania umożliwiające wykorzystanie owej przewagi. Z tego 
właśnie względu Brytyjczycy, rozbudowując przed II wojną światową system dozoru 
radiolokacyjnego zwany Chain Home, równie wiele uwagi co kwestiom technicznym 

poświęcali stworzeniu skutecznej sieci przekazywania danych, będącej w istocie układem nerwo-
wym całej struktury dowodzenia obroną powietrzną. Co ważne, sprawdziła się ona po raz pierwszy 
nie w trakcie stoczonej między lipcem a październikiem 1940 roku bitwy o Anglię, lecz znacznie 
wcześniej, kiedy Niemcy przygotowywali się do zajęcia Danii i ataku na Norwegię.  

8 kwietnia 1940 roku z północnych Niemiec wystartowało około 60 niemieckich samolotów 
bombowych. Pokonały one trasę nad centralną częścią Morza Północnego, trzymając się z dala od 
brytyjskich wybrzeży, by następnie zmienić kurs i zaatakować Scapa Flow od zachodu. Cały ten 
manewr nie na wiele się jednak zdał. Przelot formacji wykryła stacja radiolokacyjna rozmieszczo-
na w rejonie latarni Sumburgh Head na Szetlandach, a oficer służbowy, ppor. George Clifford 
Evans, natychmiast przekazał meldunek na Orkady. Dało to flocie około 30 minut na przygotowanie 
się do odparcia ataku. Niemców przywitał gęsty ogień przeciwlotniczy z okrętów i artylerii roz-
mieszczonej na brzegu. Luftwaffe nie osiągnęła żadnych sukcesów, a ppor. Evansa hucznie fetowa-
no i nazwano człowiekiem, który ocalił flotę. 

Zupełnie inaczej potoczyły się wydarzenia 7 grudnia 1941 roku na Hawajach. Tam również Ame-
rykanie dysponowali radarem SCR-270, zainstalowanym na wzgórzu Kamehameha jeszcze w grudniu 
1939 roku. Feralnego dnia urządzenie obsługiwali szeregowi Joseph L. Lockard i George E. Elliott. 
Nieco przypadkowo, gdy spóźnił się samochód, który miał ich zabrać na śniadanie, wykryli oni 
nadlatujące japońskie samoloty około 50 minut przed atakiem. Co więcej, zgodnie z obowiązującą 
procedurą powiadomili o tym dyżurnego w centrum informacyjnym rozmieszczonym w Fort 
Shafter, szer. Josepha P. McDonalda. Ten wezwał oficera służbowego, por. Kermita Tylera. Tyler 
stwierdził jednak, że to zaplanowany przelot amerykańskich, przebazowywanych na Hawaje bom-
bowców B-17. Mimo ponownych meldunków telefonicznych o dużej liczbie nadlatujących maszyn 
Tyler nadal ignorował zaistniałą sytuację, tracąc cenny czas. Meldunek ze 
stacji radiolokacyjnej nigdy więc nie dotarł do dowództwa bazy. Można się 
oczywiście zastanawiać, czy cokolwiek by on zmienił, jednak faktem jest, 
że w tym konkretnym przypadku system przepływu informacji o kluczo-
wym znaczeniu po prostu nie zadziałał. Jak się można domyślać, żadnej fety 
Tylerowi nie urządzono, choć też nie poniósł konsekwencji dyscyplinarnych 
– odszedł ze służby w 1961 roku w stopniu podpułkownika.  

K R Z Y S Z T O F 
K U B I A K

Podaj dalej

HISTORIA / NIEŚMIERTELNA TAKTYKA

Prof. dr hab. KRZYSZTOF KUBIAK pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej  

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.



HORYZONTY
/ PASJE

GŁODNI 
GÓR

Karkonosze w pewnym momencie 
przestają wystarczać, a potem za nisko 

robi się także w Tatrach… Szukają więc 
większych emocji i wspinają się coraz wyżej. 
Podchorążowie zdobywają szczyty w Alpach, 

na Kaukazie i w górach Pamiru.

M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K
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spinaczka to ich pasja. 
Zdobywają coraz to 
wyższe szczyty, bo, jak 
mówią, to hartuje ich 
charakter. „Nabyte w ten 
sposób umiejętności wy-
korzystamy później 
w służbie”, przyznają 
woj skowi  s tudenc i 

z Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Aka-
demii Wojskowej czy Wojskowej Akademii 
Technicznej. „Idziemy wyżej, bo to nas cieszy. 
Wyprawa w wysokie góry to adrenalina, wysi-
łek, ale i przyjemność. Przede wszystkim jest to 
jednak możliwość sprawdzenia samych siebie”, 
dodają.
 
DZIECI „DEMONA”

We Wrocławiu źródeł górskich fascynacji 
trzeba szukać w Sekcji Szkoleń Wysokogór-
skich Akademii Wojsk Lądowych. Obecnie 
prowadzi ją kpt. Piotr Stykowski, ale przez 
ostatnich 20 lat kierował nią ppłk Andrzej 
Demkowicz (wcześniej było to Naukowe Koło 
Podchorążych Rozpoznania Wojskowego). 
„Przez lata mieliśmy tu niezwykłych ludzi, któ-
rzy stali się wyjątkowej klasy specjalistami od 
działań górskich. Dziś zdobyte umiejętności 
wykorzystują nie tylko w służbie. Wielu z nich 
wspina się też prywatnie, przesuwa granicę 
swoich możliwości coraz dalej. Myślę, że zła-
pali tu bakcyla na całej życie”, z dumą przyzna-
je ppłk Demkowicz.

Jedną z takich osób jest kpt. Barbara Śliwa, 
oficer Dowództwa 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich. Wojskową uczelnię skończyła sześć 
lat temu. „W sekcji nauczyłam się nie tylko 
technik alpinistycznych, lecz także pracy w ze-
spole. Tam otrzymałam również przygotowanie 
metodyczne do pracy i zaraziłam się wspinacz-
ką”, opowiada. Kpt. Śliwa jeszcze podczas stu-
diów organizowała różnego rodzaju ekspedycje 

górskie. „Karkonosze były naszą uczelnianą ba-
zą szkoleniową, bo tam uczyliśmy się technik 
linowych. A sekcja stanowiła pewnego rodzaju 
trampolinę dla wszystkich dzieci »Demona«, 
bo tak żartobliwie mówimy o członkach SSW, 
której twórcą jest ppłk Demkowicz”, wspomi-
na. Oficer przyznaje, że wspinała się w Tatrach, 
próbowała swoich sił także w Albanii w Górach 
Przeklętych, na Korsyce oraz w Kanionie Colca 
i na płaskowyżu El Tatio w Andach. „To były 
raczej wyprawy trekkingowe, ale mimo wszyst-
ko, gdybym nie miała doświadczenia w działa-
niu w górach, to pewnie w ogóle bym tam nie 
ruszyła”, dodaje. Podobnie uważa ppor. Piotr 
Dąbrowski, tegoroczny absolwent AWL-u, 
dziś dowódca plutonu i instruktor wspinaczki 
z 6 Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Powietrz-
nodesantowej. „W sekcji zaraziłem się pasją do 
gór, zdobyłem także umiejętności, które później 
wykorzystałem w służbie czy prywatnych eks-
pedycjach”, przyznaje. Ppor. Dąbrowski w cza-
sie studiów dwukrotnie – latem i zimą – zdobył 
najwyższy szczyt Austrii Grossglockner. Wspi-
nał się także w Tatrach. W 2019 roku planuje 
wyprawę na Kazbek. Poprzedni kierownik sek-
cji przyznaje, że podchorążowie samodzielnie 
organizują ekspedycje w góry wysokie. „Ich 
kierunkiem są oczywiście Tatry, ale też Alpy 
lub Kaukaz. Sekcja ma stymulować pasje 
i wspierać podczas przygotowań do ekspedycji 
lub w ich trakcie”, mówi ppłk Demkowicz.

MIŁOŚĆ DO WSPINANIA
„Wychowałem się w Beskidach. Już jako 

dziecko spacerowałem po tamtejszych szlakach, 
potem zacząłem jeździć w Tatry. Przed podję-
ciem studiów zdobyłem kilka czterotysięczni-
ków w Alpach i wtedy narodziła się moja pa-
sja”, wspomina sierż. pchor. Andrzej Turkowski. 
Studiuje na piątym roku AWL-u (specjal-
ność aeromobilna). „Instruktorzy w sekcji uczą 
nas działania w górach, technik linowych. 

W
Położony na grani-
cy między Tadżyki-
stanem i Kirgista-
nem Pik Lenina, 
drugi najwyższy 
szczyt Pamiru, eki-
pa z AWL-u zdoby-
ła po ponad sze-
ściu godzinach 
wspinaczki. Jak 
deklarują, następ-
ny kierunek to Hi-
malaje. 
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Możemy brać udział w międzynarodowych zawodach 
i ciekawych kursach”.

Na trzecim roku studiów razem z kolegą pchor. Karolem 
Najdyhorem ruszył w Alpy. Wyprawa na Grossglockner 
była próbą wyszkolenia i kondycji. Zakończyła się suk-
cesem, który był zachętą do kolejnych podróży. „Pomy-
śleliśmy, że skoro tak dobrze czujemy się na wysokości 
niemal 4 tys. m, to musimy pójść wyżej”, mówi sierż. 
pchor. Turkowski. Dlatego postanowili zdobyć Elbrus. 
Wyprawa na szczyt i z powrotem zajęła im zaledwie 
cztery dni. „Odczuliśmy objawy choroby wysokogór-
skiej, m.in. mieliśmy zawroty i bóle głowy”, wspomina-
ją. To ich jednak nie zniechęciło, bo Kazbek zaliczyli 
w dwa dni. „Byliśmy bardzo szczęśliwi, bo udało nam 
się zdobyć dwie tak wysokie góry. To było coś! Ale gdy 
wróciliśmy do kraju, mieliśmy jeszcze dwa tygodnie, 
więc podjęliśmy kolejne wyzwanie z naszej listy, czyli 
wejście na najwyższy szczyt w Europie – Mont Blanc”, 
opowiadają.

To jednak nie koniec. Zaraz po powrocie z wyprawy 
zaplanowali kolejną eskapadę: postanowili, że pójdą jesz-
cze wyżej, czyli na Pik Lenina, drugi najwyższy szczyt 
Pamiru, leżący na granicy między Tadżykistanem i Kir-
gistanem. „To wymagająca góra, potrzeba było naprawdę 
dużo samozaparcia, żeby ją zdobyć”, dodaje pchor. Naj-
dyhor. Zadbali m.in. o odporny na duże mrozy ekwipu-
nek biwakowy, buty, puchowe kurtki i rękawice. Zdobyli 
także pozwolenia na działalność w strefie przygranicznej 
Kirgistanu. Przed wyjazdem najbardziej jednak obawiali 
się pogody. „O swoje umiejętności byliśmy spokojni. 
Działalność w Sekcji Szkoleń Wysokogórskich, m.in. za-
jęcia ze wspinaczki i kursy z bytowania, dobrze nas przy-
gotowały”, przyznaje pchor. Turkowski.

Wyruszyli pod koniec lipca. Na ich trasie były cztery 
punkty: base camp na 3600 m oraz trzy obozy na różnych 
wysokościach. „Na każdy etap musieliśmy przeznaczyć 
dwa lub trzy dni, żeby się zaaklimatyzować”, wyjaśnia 
Najdyhor. Trafili na dobrą pogodę, choć przyznają, że mę-

Sierż. pchor. Andrzej Turkowski i sierż. pchor. Karol Najdyhor w drodze na jeden z najwyższych szczytów Pamiru – Pik Lenina

IDZIEMY WYŻEJ, BO TO NAS 
CIESZY.WYPRAWA W WYSOKIE GÓRY TO 
ADRENALINA, WYSIŁEK, ALE I PRZYJEMNOŚĆ. 
PRZEDE WSZYSTKIM JEST TO JEDNAK MOŻLI-
WOŚĆ SPRAWDZENIA SAMYCH SIEBIE
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czące były duże amplitudy temperatur. W mieście Osz, 
skąd wyjeżdżali pod szczyt, temperatura w dzień wynosi-
ła plus 30ºC, natomiast w obozie trzecim spadała w nocy 
nawet do minus 20 stopni.

Atak szczytowy rozpoczęli o 2.00 w nocy. „Wstaliśmy 
dużo wcześniej, żeby zjeść, odpowiednio się przygotować 
i ubrać. A na wysokości 6 tys. m wszystko robi się dużo 
wolniej”, mówią. Po niespełna siedmiu godzinach zdobyli 
upragniony szczyt. „Na Pik Lenina weszliśmy 7 sierpnia 
o godzinie 8.40. Byliśmy z siebie bardzo dumni!”, wspo-
minają. Kolejny krok? Himalaje – deklarują. „Marzymy 
o ośmiotysięczniku, ale najpierw musimy skończyć studia 
i objąć pierwsze stanowiska służbowe”. 

ORLĘTA NA SZCZYCIE
Pasjonatów górskich wędrówek można też znaleźć 

w dęblińskiej Szkole Orląt. To właśnie tam trzy lata te-
mu powstał Akademicki Klub Górski „Husar”, który 
zrzesza miłośników turystyki górskiej. Założycielem jest 
pchor. Marcin Helak, który zdobył już cztery szczyty 
Korony Ziemi: Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua oraz Ki-
limandżaro. Podjął się także wspinaczki na McKinley, 
najwyższą górę w Ameryce Północnej.

W 2016 roku zrzeszeni w Klubie wojskowi studenci: 
Marcin Helak, Michał Tomczak i Karol Lewandowski, 
wyruszyli na pierwszą wspólną wyprawę pod nazwą 
„Polskie Orlęta”. W ramach aklimatyzacji zdobyli Gross-
glockner, a potem Mont Blanc. „Pierwszego dnia wyko-
naliśmy bardzo długie podejście. Ruszyliśmy z wysokości 
2300 m i wspięliśmy się do schroniska Goûter położone-

go 1500 m wyżej. Zwracaliśmy na siebie uwagę, bo szli-
śmy w mundurach z polską flagą. Alpiniści, których mija-
liśmy po drodze, pytali, gdzie służymy. Z dumą odpowia-
daliśmy, że jesteśmy podchorążymi polskiej uczelni 
wojskowej”, wspomina pchor. Helak.

Zachęceni sukcesem postanowili zrobić następny krok. 
Jesienią 2018 roku z kolejną ekspedycją ruszyli na Kau-
kaz. Padło na Kazbek. „Niektórzy mówią, że to łatwy 
pięciotysięcznik. Przekonaliśmy się, jak bardzo ta opinia 
mija się z prawdą. Podczas wspinaczki musieliśmy 
przejść po lodowcu pełnym szczelin. Na dodatek progno-
zy pogody nie były zbyt optymistyczne, a nasze samopo-
czucie na tej wysokości pogarszało się z każdym me-
trem”, wspomina Helak

Wyprawa zajęła w sumie pięć dni. „Przed wyjazdem 
ostro przygotowywałem się kondycyjnie, ale pierwszy 
dzień wspinaczki dał nam w kość. Przewyższenia były 
bardzo duże, poza tym każdy z nas dźwigał na plecach ca-
ły dobytek, czyli około 25 kg”, opisuje sierż. pchor. Karol 
Lewandowski. Na wysokości 3560 m spędzili dobę, żeby 
się zaaklimatyzować przed zdobyciem góry. „Martwiliśmy 
się prognozami, bo zapowiadało się załamanie pogody. Te-
go samego popołudnia przeszła burza z piorunami. Na 
szczęście później zobaczyliśmy rozgwieżdżone niebo, wte-
dy zdecydowaliśmy: teraz albo nigdy”, wspomina Helak. 

Atak szczytowy rozpoczęli o 2.00 w nocy. Dla bezpie-
czeństwa byli związani linami, a mrok rozświetlali sobie 
tylko latarkami czołowymi. Po sześciu godzinach dotarli na 
miejsce. Na górę wnieśli flagi polską i uczelni. Chcieli 
w ten sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

HORYZONTY / PASJE

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej: Patryk Popłonyk i Przemysław Pasek latem wspięli się na Kazbek. Kilka miesięcy 
później ten sam szczyt zdobyło trzech podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina: Michał Tomczak, Marcin Helak i Karol 
Lewandowski.
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niepodległości oraz jako podchorążowie Szkoły 
Orląt 100. rocznicę lotnictwa wojskowego.

Na szczycie spędzili tylko kilkanaście minut, 
bo musieli zdążyć do bazy przed załamaniem 
pogody. „Zaledwie 200 m pod szczytem spo-
tkaliśmy dwóch mężczyzn, którzy mieli pro-
blemy zdrowotne. Białoruski alpinista i jego 
przewodnik zmagali się z chorobą wysokościo-
wą. Mężczyźni poprosili nas o pomoc w zej-
ściu do obozu na 3650 m. Musieliśmy robić 
przerwy na jedzenie i picie, więc tempo mar-
szu osłabło. Eskortowani przez nas wspinacze 
mieli mało sił i byli już bardzo wyczerpani”, 
opisują podchorążowie.

STARCIE Z POGODĄ
Na Kazbek weszli w tym roku także podchorą-

żowie Wojskowej Akademii Technicznej. „Wspi-
naliśmy się dotąd tylko w Tatrach, ale chcieliśmy 
iść wyżej, więc z kolegą sierż. pchor. Przemysła-
wem Paskiem wybraliśmy Kaukaz”, mówi 
sierż. pchor. Patryk Popłonyk z Koła Wspinacz-
kowego WAT. Wojskowi studenci początkowo 
przymierzali się do wejścia na Elbrus, ale osta-
tecznie postawili na niższy, ale trudniejszy tech-
nicznie szczyt.

Do Gruzji trafili pod koniec lipca 2018 roku. 
Pierwszego dnia wybrali się na dziesięciokilo-

metrową wyprawę, na wysokość 3 tys. m n.p.m., 
do miejsca, gdzie mieli spędzić noc. Następnie 
pokonali dolną część lodowca Gergeti i dotarli 
w okolice stacji meteo. W ramach aklimatyzacji 
weszli na 4200 m. „Chcieliśmy nie tylko przy-
gotować organizm do działania w wyższych 
partiach gór, ale także zapoznać się z trasą, któ-
rą potem trzeba było pokonać nocą”, opisuje 
pchor. Popłonyk. 

Wejście na szczyt rozpoczęli o 2.30 w nocy. 
Mgła jednak sprawiła, że po jakimś czasie mu-
sieli wrócić do obozu. „Kolejnego dnia zdecy-
dowaliśmy się na drugie podejście. Gdy doszli-
śmy do górnej części lodowca, wszystko dooko-
ła spowiła mgła, a widoczność spadła do kilku 
metrów. Tym razem jednak się nie wycofali-
śmy”. Tuż przed szczytem trafili na… korek. Ze 
względu na złą pogodę ekipy, które wyszły 
przed nimi, miały spore opóźnienia. „Co chwilę 
się zatrzymywaliśmy. Zbocze było bardzo stro-
me, więc nie mogliśmy wyminąć innych wspi-
naczy. Poza tym zaczęliśmy się wychładzać: by-
ło mgliście, wilgotno i wietrznie”, wspomina 
pchor. Popłonyk. Ostatecznie stanęli na szczy-
cie. Kazbek zdobyli o 8.30 rano. „Mimo proble-
mów poszło nam całkiem nieźle. W przyszłym 
roku również idziemy w wysokie góry. Gdzie? 
Marzy nam się Kilimandżaro”, mówią. 

NIEKTÓRZY MÓWIĄ, ŻE KAZBEK  
TO ŁATWY PIĘCIOTYSIĘCZNIK. PRZEKO-
NALIŚMY SIĘ, JAK BARDZO TA OPINIA 
MIJA SIĘ Z PRAWDĄ
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SZKOLNA 
MISJA WETERANÓW

Dzięki wsparciu polskich weteranów udało się zbudować 
szkołę w Kambodży. Teraz już kilkuset uczniów zdobywa 

w niej wiedzę, która jest dla nich szansą na lepszą przyszłość.

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

PAWEŁ BOLEK 
PRZYZNAJE, ŻE KAŻDE 

WSPARCIE JEST MILE WI-
DZIANE. ZA 100 DOLARÓW 

MOŻNA WYPOSAŻYĆ SZKOŁĘ 
W PODRĘCZNIKI I ZESZYTY. 

„WIELE JESZCZE MUSIMY ZRO-
BIĆ, ALE BĘDZIEMY DZIAŁAĆ 
KROK PO KROKU”, PODSU-

MOWUJE.
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W dystrykcie Treang, w prowincji Takéo, po-
środku ryżowego pola wyrósł parterowy bu-
dynek z czerwonej cegły pokryty niebieskim 
dachem. Gdy do kilku pomieszczeń wsta-

wiono drewniane ławki, a ściany pomalowano na zielono, 
rozpoczęło w nim naukę 70 dzieci. 23 października, 
w rocznicę podpisania paryskich porozumień pokojowych, 
które zakończyły wojnę w Kambodży, placówce tej nada-
no imię polskich żołnierzy uczestniczących w latach 
1992–1993 w misji UNTAC: ASEAN International En-
glish School named after Polish soldiers, veterans of the 
UNTAC peacekeeping mission 1992–1993.

ZABUJANI W KAMBODŻY
Piotr Oller miał 24 lata, gdy 

w 1992 roku wyjechał na misję do 
Kambodży. ONZ wysłał do tego kra-
ju żołnierzy po kilkunastu latach wy-
niszczającej wojny, która położyła 
kres terrorowi Czerwonych Khmerów. 
Celem misji UNTAC (Tymczasowa 
Administracja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Kambodży) było 
rozbrojenie partyzantów i zorganizowanie pierwszych de-
mokratycznych wyborów. Wśród około 16 tys. żołnierzy 
w błękitnych hełmach był ponad 700-osobowy polski kon-
tyngent. W latach 1992–1993 Polacy stacjonowali w kilku 
miejscowościach, m.in. Phnom Penh, Kompong Cham, 
Pursat. Byli odpowiedzialni za logistykę, do utworzonych 
w ramach misji komponentów wojskowych i cywilnych 
dostarczali żywność, wodę, paliwo oraz inne niezbędne 
materiały. Mieli także za zadanie odbudowę dróg i mo-
stów. Nie brali udziału w operacjach bojowych na terenie 
Kambodży, jednak dwukrotnie – w Kompong Thom 
i w Siem Reap w czerwcu i w lipcu 1993 roku – musieli 
odpierać ataki Czerwonych Khmerów.

Piotr Oller spędził wówczas w Kambodży ponad rok. 
Wrócił tam po blisko 20 latach jako turysta. „Zobaczyłem 
zupełnie inną Kambodżę niż zrujnowany wojną kraj, który 
zapamiętałem z misji. Odwiedziłem miejsca, w których 
stacjonowaliśmy. Na przykład na terenie polskiej bazy 
mieści się obecnie szkoła wojskowa”, opowiada. 

W 2016 roku, po kolejnej podróży do Kambodży, Piotr 
Oller opublikował na Facebooku zdjęcia z wyprawy. Ode-
zwało się kilku kolegów z misji, potem dołączyli kolejni. 
Założyli grupę Zabujani w Kambodży. Na Facebooku za-
mieszczali zdjęcia i wspomnienia z misji. Wkrótce po-
wstało Stowarzyszenie Weteranów Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego Tymczasowej Administracji Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych w Kambodży 1992–1993 „Zabuja-
ni w Kambodży”. Jego prezesem został Piotr Oller.

Do grupy dołączył m.in. Paweł Bolek, polski nauczyciel 
pracujący jako wolontariusz w małej wiejskiej kambo-
dżańskiej szkole, ASEAN International English School. 

„Właściciel budynku, w którym mieściła się nasza szko-
ła, zrezygnował z dalszego wynajmu. Zaczęliśmy budo-
wać nową siedzibę. Kończyły nam się już zebrane fundu-
sze. I wtedy członkowie stowarzyszenia Zabujani w Kam-
bodży zaproponowali pomoc”, mówi Paweł Bolek.

Piotr Oller zna okolicę, w której powstaje szkoła. Pod-
czas misji był tam trzykrotnie, dowoził wodę dla żołnierzy 
japońskich. „Po misji przez cały czas mnie tam ciągnęło 
i nadal chcę tam wracać”, opowiada. Mówi, że Kambodża 

ma dziś dwie twarze: z jednej strony – 
wielkie bogactwo, z drugiej – przera-
żająca bieda. Do drugiej kategorii na-
leży wioska w dystrykcie Treang, pro-
wincji Takéo. 

„Z Pawłem szybko znaleźliśmy 
wspólny język. Stowarzyszenie posta-
nowiło pomóc w budowie szkoły. 
Ogłosiliśmy na Facebooku akcję pod 
nazwą »Nasza szkoła«. Dlaczego 
»nasza«? Gdy dyrektor tej placówki 

dowiedział się, że weterani misji UNTAC chcą pomóc 
w jej budowie, zgodził się, aby nosiła ona imię polskich 
żołnierzy misji pokojowej UNTAC 1992–1993. Twierdził, 
że będą bardzo dumni z takiej nazwy, ponieważ żołnierze 
biorący udział w misji pokojowej są uznawani w Kambo-
dży za bohaterów”, opowiada Piotr Oller.

NA POLU RYŻOWYM
Paweł Bolek wspomina, że gdy nauczyciele (w szkole 

pracuje czterech khmerskich nauczycieli) zastanawiali się, 
dokąd przenieść siedzibę szkoły, dyrektor Sophea Koy 
wpadł na pomysł, aby postawić całkiem nowy budynek na 
jego ziemi. Bolek nie bardzo wyobrażał sobie taką inwe-
stycję na polu ryżowym, po którym brodzi się w zalanym 
wodą błocie. Szybko jednak się przekonał, że nie ma rze-
czy niemożliwych, przynajmniej dla rodziny Koya. Naj-
pierw dyrektor wraz z ojcem i braćmi wyrabiał metodą go-
spodarską betonowe elementy konstrukcji budynku oraz 
część cegieł. Następnie samochodami przywieziono zie-
mię i kamienie do utwardzenia pola. Krok po kroku wyra-
stały mury. Szkołę budowali wolontariusze i nauczyciele. 
„Musieliśmy się spieszyć, aby zdążyć przed nadejściem 
pory deszczowej”, opowiada Paweł Bolek. 

Tempo budowy inwestycji warunkowały fundusze. Wo-
lontariusze z Hiszpanii i Polski, którzy w przeszłości 
mieszkali i pracowali w dawnej szkole, zebrali 1800 dola-
rów – doskonale wiedzieli, jak bardzo potrzebna jest nowa 
inwestycja. 1500 dolarów dołożył jeden z nauczycieli 

WIELE DZIECI, ZE 
WZGLĘDU NA ODLE-
GŁOŚĆ OD NAJBLIŻ-
SZEJ PLACÓWKI ORAZ 
TRUDNE WARUNKI MA-
TERIALNE, NIE PODEJ-
MUJE NAUKI
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(sprzedał motorower), około 10 tys. zainwestowała rodzina 
dyrektora. „Kolejne, i jak się okazało decydujące 2 tys. do-
larów zebrali polscy żołnierze. Dzięki tym pieniądzom 
mogliśmy dokończyć budowę”, wylicza Paweł Bolek.

Cała okolica śledziła postępy inwestycji, która powsta-
wała pośrodku pól ryżowych. Otwarcie placówki było 
ważnym wydarzeniem lokalnym. Na początku września 
Paweł Bolek pisał z Kambodży: „Udało się ukończyć 
pierwsze cztery klasy. Oczywiście wszystko jest jeszcze 
bardzo prowizoryczne, ale dzieci musiały rozpocząć nowy 
rok szkolny. W uroczystej inauguracji wziął udział m.in. 
szef wioski. Przed nami jeszcze budowa pięciu kolejnych 
sal lekcyjnych, zaplecza socjalnego, toalet oraz dwóch po-
koi dla wolontariuszy. W dniu otwarcia nowego budynku 
mieliśmy 70 uczniów. Liczba ta rośnie – miesiąc później 
było ich już 140. Docelowo chcielibyśmy przyjąć 200 pod-
opiecznych. Nasza szkoła jest jedyną tego typu placówką 
w promieniu 10 km”.

W Kambodży są dwa typy szkół: prywatne (drogie i na 
wysokim poziomie) oraz publiczne (przepełnione i o sła-
bym poziomie nauczania). Edukacja nie jest obowiązko-
wa. Z obserwacji Pawła Bolka wynika, że wiele dzieci, ze 
względu na odległość od najbliższej placówki oraz trudne 
warunki materialne, nie podejmuje nauki. Z drugiej strony, 
po spustoszeniu dokonanym przez Czerwonych Khmerów, 
którzy brutalnie wymordowali niemal całą inteligencję, 
można zaobserwować ogromną potrzebę zdobywania wy-
kształcenia, które jest szansą na lepsze życie.

Jedynie 13% ludności w Kambodży mieszka w mia-
stach, tam normą jest uczęszczanie do szkół. Problemem 
są wioski, często odcięte od świata. Rozwiązaniem dla 
nich są wiejskie szkółki. Zakładają je miejscowi nauczy-
ciele, najczęściej młodzi ludzie. Poziom edukacji jest tam 
niższy niż w dobrych szkołach prywatnych, ale wyższy niż 
w publicznych. Działalność tych placówek zależy od pra-
cy wolontariuszy. Często są nimi studenci, emeryci, ludzie 
poszukujący nowej drogi w życiu lub tacy, którzy chcą za-
mieszkać w Kambodży. Nie pobierają oni wynagrodzenia, 
uczą za dach nad głową. Taka jest właśnie szkoła, której 

nadano imię polskich weteranów misji UNTAC. Miesięcz-
ne czesne wynosi 6 dolarów, co musi wystarczyć na opła-
cenie rachunków i pensje dla nauczycieli. 

„Aby poprawić sytuację finansową, chcemy, aby pokoje 
dla wolontariuszy służyły także małej agroturystyce, którą 
uruchomimy przy szkole. Mamy piękne tereny, starożytne 
świątynie na szczytach gór, rzeki i stawy, gdzie można zło-
wić dużą rybę”, mówi Paweł Bolek. Godzi on pracę 
w wiejskiej szkole z prowadzeniem działalności w innej 
branży – jeździ z turystami po Kambodży.

Kilka lat temu znalazł w internecie ogłoszenie, że po-
szukiwani są wolontariusze do jednej z tamtejszych szkół. 
Wioski nie znalazł na mapie, nie udało mu się też zdobyć 
jakichkolwiek informacji na jej temat. Pojechał w niezna-
ne. Jako wolontariusz pracował w szkole przez pół roku. 
Potem zdecydował, że zostaje na dłużej. „Zawodowo in-
tensywnie pracuję w wysokim sezonie turystycznym. 
I wtedy w szkole mnie nie ma. W niskim sezonie robię so-
bie wakacje i wtedy uczę charytatywnie w szkołach na 
różnych szczeblach. Ze szkołą ASEAN jestem związany 
przyjacielsko. To są przede wszystkim towarzyskie, a na-
wet wręcz rodzinne więzi z ludźmi, z którymi żyję na co 
dzień, spędzam wolny czas. A w jakimś stopniu pewnie 
zwyczajny odruch serca”, opowiada Paweł Bolek. 

KROK PO KROKU
Szkołę w Kambodży wspiera także Fundacja „Drobny 

Gest” przekazała na jej budowę 2 tys. zł, a obecnie ufun-
dowała stypendia dla 30 uczniów. Stowarzyszenie „Zabu-
jani w Kambodży” nawiązało też współpracę z Centrum 
Edukacji Mundurowej w Ełku. Dyrekcja szkoły chce przy-
bliżać uczniom także inne misje, w których uczestniczyli 
polscy żołnierze, nie tylko afgańską i iracką. „Zastanawia-
liśmy się, jak wesprzeć szkołę w Kambodży. Urządziliśmy 
zbiórkę pomocy szkolnych, zebraliśmy mazaki, długopisy, 
flamastry, zeszyty, farby. Chcieliśmy pokazać naszym 
uczniom, że obowiązkiem żołnierza jest nie tylko obrona 
ojczyzny, lecz także pomoc potrzebującym”, podkreśla 
dyrektor Agnieszka Pasko.

Tempo budowy warunkowały fundusze. Cała okolica śledziła postępy inwestycji, która powstawała pośrodku pól ryżowych. 
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MUNDUROWY 
RUNMAGEDDON

Podziemna 
łączność

SKARBY 
Z MISJI

Żołnierze zmierzyli się w wojskowych 
mistrzostwach w biegach przeszkodowych.

Unikatowy nadajnik 
konspiracyjny trafił do 

kolekcji Muzeum Historii 
Polski.

Radionadajnik NSP był jedną 
z najbardziej udanych konstruk-

cji powstałych podczas II wojny 
światowej w polskiej konspiracji. 
Opracowano go na przełomie lat 
1940 i 1941 na bazie radiostacji nie-
mieckich przechwyconych przez 
podziemie. Jego produkcja odbywa-
ła się potajemnie głównie w fabryce 
Philips w Warszawie, gdzie na co 
dzień powstawał sprzęt łączności dla 
niemieckich sił zbrojnych. Urządze-
nie służyło zapewnieniu łączności 
między Polskim Państwem Pod-
ziemnym a władzami w Londynie. 
W sumie od stycznia 1943 roku do 
lipca 1944 w konspiracji powstało 
około 130 nadajników, z których 
większość stanowiły NSP. Eksponat 
do MHP przekazała firma Orange 
Polska. AD

Po raz pierwszy reprezentanci wojsk 
lądowych, sił powietrznych i wojsk 

specjalnych mieli okazję sprawdzić 
się w Mistrzostwach Żołnierzy 
w Biegach Przeszkodowych Runma-
geddon. Zmagania w Siedlcach były 
dwuetapowe. Pierwszego dnia woj-
skowi pokonali sześciokilometrową 
trasę z ponad 30 przeszkodami. Dru-
giego dnia czekał ich dziesięciokilo-
metrowy dystans z 53 konstrukcjami. 
Żołnierze się wspinali, czołgali, 
brnęli w błocie, mierzyli się z wodą 

i ogniem. Pokonanie przeszkód wy-
magało siły, wytrzymałości, szybko-
ści i zwinności. Wśród kobiet najlep-
sza okazała się Natalia Żukowska, 
drugie miejsce zajęła Dajana Korzeń. 
Wśród mężczyzn wygrał Kamil Paw-
łowski, drugi był Michał Sasak, 
a trzeci – Wojciech Wcisło. Runma-
geddon to największy w Polsce i naj-
bardziej ekstremalny w Europie cy-
kliczny bieg z przeszkodami. Zmaga-
nia odbywają się w kilkunastu 
lokalizacjach rocznie. AD

Dwa zwiadowcze hum-
bery z okresu II woj-

ny światowej odkrył na 

z ł o m o w i s k u 
p r z y  b a z i e  

S i g o n e l l a  n a  
Sycyl i i  por.  Andrzej  
Kuder z Wojskowej Ko-
mendy Transportu w Kra-
kowie. Oficer na Sycylię 
pojechał z 10 Opolską 
Brygadą Logistyczną 
w ramach PKW „Sophia”. 
Jak stwierdzili  Adam  

Sikorski ,  prowadzący 
w TVP program „Było, 
nie minęło. Kronika zwia-
dowców historii”, oraz 
ppłk Tomasz Ogrodni-
czuk z Muzeum Broni 
Pancernej, są to wozy 
H u m b e r  AC  M k  I I I 
„Fox”. Brytyjskie pojazdy 
zaczęły wchodzić do służ-
by w 1941 roku. Wyko-

rzystywano je m.in. w ar-
miach Kanady, Nowej  
Zelandii, Francji i Belgii 
oraz w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. 
Teraz Polacy chcą spro-
wadzić humbery do kraju, 
bo żadne nasze muzeum 
nie ma w swych zbiorach 
t a k i e g o  e k s p o n a t u .  
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Nad ranem 23 września 1944 roku Halifax JP222 
z polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przezna-
czenia wracał z operacji zrzutu zaopatrzenia dla 
włoskiej partyzantki. Maszyna miała lądować 

w bazie lotniczej w Brindisi na południu Włoch, gdzie 
eskadra stacjonowała od grudnia 1943 roku.

Jednostkę utworzono dwa miesiące wcześniej z polskich 
załóg, które służyły w brytyjskim 138 Dywizjonie do Za-
dań Specjalnych RAF. Głównym jej zadaniem były loty 
z zaopatrzeniem dla Armii Krajowej oraz przerzut cicho-
ciemnych do kraju. Piloci latali także z pomocą dla party-
zantów we Włoszech i na Bałkanach. W czasie powstania 
warszawskiego polscy lotnicy wykonali blisko 100 lotów 
do kraju, w większości ze zrzutami dla walczącej Warsza-
wy. W listopadzie 1944 roku jednostka została przeformo-
wana w 301 Dywizjon Bombowy.

ZAGINIONE ZAŁOGI
Podczas lądowania w Brindisi 23 września 1944 roku 

Halifax wpadł do Adriatyku i zatonął. Zginęła siedmiooso-
bowa załoga oraz będący na pokładzie maszyny oficer ar-

mii brytyjskiej kpt. Francis Woolf. Morze oddało tylko cia-
ło sierż. Ryszarda Beera, pierwszego pilota. Nie odnalezio-
no natomiast bombardiera ppor. Zygmunta Molińskiego, 
nawigatora sierż. Henryka Milewskiego, radiooperatora 
sierż. Mieczysława Kozłowskiego, mechanika pokładowe-
go sierż. Kazimierza Kühna oraz dwóch strzelców pokła-
dowych: sierż. Juliana Martyniuka i st. szer. Władysława 
Mirowskiego. Niecałe cztery miesiące później, 19 stycznia 
1945 roku, w morzu koło Brindisi przy próbie lądowania 
rozbił się Liberator Mk VI KH151 z 301 Dywizjonu. Pilo-
tował go ppor. pil. Zygmunt Weyna. Z siedmioosobowej 
załogi zginęło trzech ludzi. Udało się odnaleźć ciało 
sierż. Edwarda Gągały, radiooperatora, i pochowano go na 
cmentarzu wojennym w Bari. Pozostali dwaj lotnicy: nawi-
gator mjr Witold Żurawski i strzelec chor. Stanisław Słowik 
nadal spoczywają w morzu, podobnie jak obie maszyny.

„Z naszych informacji wynika, że nikt dotąd nie prowa-
dził poszukiwań tych samolotów. Dlatego postanowiliśmy 
odnaleźć oba wraki i szczątki pilotów”, mówi Piotr Hody-
ra, historyk z Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego. 
Jak dodaje, są to jedni z ostatnich poległych Polaków sta-

A N N A  D Ą B R O W S K A

Pasjonaci trafili na ślady zatopionych samolotów z polskimi pilotami, 
które rozbiły się podczas II wojny światowej niedaleko Brindisi.

Na tropie wraków

A
R

C
H

.
 

S
T

O
W

A
R

Z
Y

S
Z

E
N

I
A

 
W

Y
P

R
A

W
Y

 
W

R
A

K
O

W
E



149

nr 12 / GRUDZIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

cjonujących we Włoszech, których dotychczas nie odnale-
ziono. „Jeśli maszyny nie zostały zbytnio naruszone, to 
prawdopodobnie ich szczątki wciąż znajdują się we wra-
kach”, mówi Hodyra.

W poszukiwania zaangażowali się pasjonaci ze Stowa-
rzyszenia Wyprawy Wrakowe, którzy mają już na swoim 
koncie takie sukcesy, jak odnalezienie cztery lata temu 
u wybrzeży Malty wraku niszczyciela ORP „Kujawiak”, 
który zatonął podczas II wojny światowej. Ekspedycję 
wsparły także: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, In-
stytut Archeologii UW, Departament Archeologii Uniwer-
sytetu Maltańskiego, Laboratorium Autonomicznych i Inte-
ligentnych Robotów z Kalifornii, Muzeum Sił Powietrz-
nych w Dęblinie oraz finansowo Instytut Solidarności 
i Męstwa im. Witolda Pileckiego. 

SKANOWANIE DNA
Do ekspedycji przygotowywano się rok. „Uzyskaliśmy 

potrzebne pozwolenia na prace naukowo-badawcze oraz 
przeprowadziliśmy kwerendę w archiwach, która umożli-
wiła potwierdzenie pojawiających się w literaturze infor-
macji, że oba polskie samoloty rozbiły się, gdy wpadały do 
morza niedaleko Brindisi”, podaje historyk. Jak dodaje, 
szansę zlokalizowania wraków i odnalezienia załóg zwięk-
szają precyzyjne dane dotyczące miejsca katastrof oraz nie-
wielka, dochodząca do 20 m, głębokość morza w tym ob-
szarze. Przy wertowaniu dokumentów historycy natrafili 
też na informacje, że w tym samym rejonie rozbił się ame-
rykański B-24J z 885 Dywizjonu Bombowego. Stacjono-
wał w Brindisi na przełomie lat 1944 i 1945, i wykonywał 
loty z pomocą dla włoskiego oraz jugosłowiańskiego pod-

ziemia. Maszyna rozbiła się przy podchodzeniu do lądowa-
nia 7 marca 1945 roku. Dziewięciu członków załogi zginę-
ło, ciał trzech z nich nie odnaleziono: pilota por. Edwarda J. 
McKeona, mechanika pokładowego sierż. Virgila R. 
Dickersona oraz kpr. Eugene’A M. Poplawskiego, radio-
operatora. 

„Postanowiliśmy poszukać także tego bombowca”, in-
formuje Piotr Wytykowski, wiceszef Stowarzyszenia Wy-
prawy Wrakowe. Jak dodaje, po analizie materiałów archi-
walnych wyznaczono na morzu teren poszukiwań o po-
wierzchni 10 km2. Ekspedycja wyruszyła do Włoch na 
początku listopada. Niestety pogoda im nie sprzyjała. Mo-
rze było bardzo wzburzone, fale miały ponad 3 m wysoko-
ści. „W ciągu dwóch tygodni przeszukaliśmy obszar ponad 
6 km2 przy użyciu autonomicznego podwodnego pojazdu 
AUV (Autonomous Underwater Vehicle), który skanował 
dno, a uzyskane w ten sposób dane i obrazy sonarowe prze-
nosił do programu komputerowego, gdzie były analizowa-
ne”, podaje Wytykowski.

Zlokalizowano ponad 20 obiektów, które mogą należeć 
do zaginionych samolotów. Jeden z nich jest bardzo podob-
ny do części skrzydła bombowca z silnikiem gwiazdowym. 
„Nie mogliśmy jednak tych informacji potwierdzić, ponie-
waż w tych warunkach niemożliwe było zejście pod wodę 
nurków”, tłumaczy Wytykowski. Badacze chcą wrócić do 
Brindisi we wrześniu 2019 roku. Nurkowie zbadają wów-
czas zlokalizowane w tym roku szczątki. Pasjonaci planują 
też dwu-, a nawet trzykrotnie powiększyć rejon, który prze-
skanują za pomocą AUV. Na razie jednak planują dalsze 
badania archiwalne oraz poszukiwania sponsorów dla swo-
jej wyprawy.

PODCZAS PRZE-
SZUKIWANIA 
DNA MORSKIEGO 
ZLOKALIZOWANO 
PONAD 20 OBIEK-
TÓW, KTÓRE MO-
GĄ NALEŻEĆ DO 
ZAGINIONYCH 
SAMOLOTÓW
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Samoloty Halifax Mk II były wykorzystywane w czasie wojny m.in. do zrzutów zaopatrzenia dla partyzantki. Pasjonaci ze Stowarzyszenia 
Wyprawy Wrakowe mają nadzieję na znalezienie szczątków maszyny tego typu, która w 1944 roku zatonęła w Adriatyku.
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Kolejka linowa na Kaspro-
wy Wierch była jednym 
z największych przedsięwzięć 
inżynieryjnych II Rzeczypospolitej. 

15 marca 1936 roku pierwsze wagoniki z pasażerami 
z Kuźnic dotarły na szczyt. Szczęśliwcy w 20 minut 
przejechali 4291 m. Podróżowali wówczas trzecią na 
świecie pod względem długości trasy pasażerską kolejką 
linową.

„POLSKA ZBROJNA” Z BOKU SPORU 
Informacji o uruchomieniu kolejki na Kasprowy 

Wierch próżno było szukać w przedwojennym wojsko-
wym dzienniku, chociaż ten cud techniki powstał dzięki 
uporowi i determinacji pułkownika rezerwy Wojska Pol-

skiego, który na łamach pisma 
popularyzował narciarstwo. Dopie-

ro 30 listopada 1936 roku, w nr. 329, 
„Polska Zbrojna” odniosła się do tego wyda-

rzenia: „Wiele było kiedyś hałasu, sporów i walki o bu-
dowę kolejki linowej na Kasprowy Wierch. W imię 
ochrony przyrody (z jednej strony) i postępu (z drugiej 
strony) przelano morze atramentu. Morze to nie zalało 
jednak rozbujanej nad jego czarnymi odmętami kolejki. 
Ci, którzy w walce tej udziału nie brali (a do tych zali-
cza się i »Polska Zbrojna«) doszli do wniosku, że całą tę 
wrzawę o kolejkę wywołała tajemniczość, jaką otoczone 
były początki jej budowy. Wiadomo, że głównym udzia-
łowcem kolejki jest Ministerstwo Komunikacji oraz że 
najzagorzalsi jej przeciwnicy są dziś jej… pasażerami”.

Dzięki talentom organizacyjnym 
płk. Aleksandra Bobkowskiego 
i jego fascynacji narciarstwem 

Zakopane stało się zimową 
stolicą Polski.

Bobkociągiem 
na szczyt
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Pierwsza informacja o kolejce pojawiła się 
w „Polsce Zbrojnej” 22 listopada. Podkreśla-
no, że „jest największą inwestycją, jaka w Pol-
sce pod hasłem atrakcji turystycznej podjęta 
została” oraz pochwalono budowniczych za 
szybkie zakończenie prac. „Szybkość, z jaką 
została wybudowana, wśród najbardziej nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych, 
w ciągu zimy, stanowi swego rodzaju osobli-
wość, wzbudzającą żywe zainteresowanie tą 
budową u sfer technicznych, także i poza gra-
nicami Polski”. 

Wojskowy dziennik wspomniał też o liczbie 
przewiezionych turystów i narciarzy oraz 
o wpływie kolejki na wzrost popularności Za-
kopanego. Od marca do października wjecha-
ło na Kasprowy ponad 92 tys. ludzi. „To jest 
mniej więcej dwa razy tyle osób, ile w tym 
czasie w Zakopanem przebywało”, podkreśla-
ła „PZ”. Za sukcesem inwestycji przemawiały 
też inne dane. W marcu, kwietniu i maju 1936 
roku frekwencja meldowanych turystów wzro-
sła z 92 do 98% w stosunku do poprzedniego 

roku. Od maja do lipca 1936 roku, w porów-
naniu do tego samego okresu sprzed roku, 
o blisko 30% wzrosła sprzedaż biletów kolejo-
wych na trasach do Zakopanego. „PZ” przyto-
czyła też inne fakty przemawiające za korzy-
ściami płynącymi dla Podhala z tej inwesty-
cji. Budowę kolejki na Kasprowy od początku 
nadzorowało Ministerstwo Komunikacji. 
W tamtym czasie szefem tego resortu był 
płk Juliusz Ulrych, a drugim wiceministrem 
płk rez. Aleksander Bobkowski. 

ARCYKAPŁAN NARCIARSTWA
Zakopane stało się zimową stolicą Polski 

w dużej mierze właśnie dzięki Aleksandrowi 
Bobkowskiemu. Miasto zawdzięcza temu 
żołnierzowi nie tylko „bobkociąg”, ale i ko-
lejkę na Gubałówkę czy hotel górski na Ka-
latówkach. Zyskało również szybkie połącze-
nie kolejowe z Krakowem. Ponadto wicemini-
ster utworzył w Zakopanem Ligę Popierania 
Turystyki. W 1938 roku mieszkańcy docenili 
wkład Bobkowskiego w rozwój turystyki 

Wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski na nartach

Wagoniki przedwo-
jennej kolejki 
ostatni raz wyje-
chały na Kasprowy 
6 maja 2007 roku. 
Tak długo nie była 
eksploatowana 
żadna kolejka 
w Europie.

Aleksander Bobkowski urodził 

się w 1885 roku w Krakowie. 

Studiował na Politechnice Lwow-

skiej, a następnie na Wydziale Bu-

downictwa Lądowego i Wodnego 

Politechniki Wiedeńskiej. Służbę 

wojskową rozpoczął w 1918 roku. 

W październiku 1926 roku został 

zastępcą szefa Oddziału IV Sztabu 

Generalnego – szefem Służby Ko-

munikacji Wojskowej. W grudniu 

1929 roku oddano go do dyspozycji 

ministra komunikacji. 1 stycznia 

1930 roku został awansowany na 

stopień pułkownika, a 30 dni póź-

niej zakończył zawodową służbę 

wojskową. Był wicedyrektorem, 

a potem szefem Dyrekcji Okręgo-

wej Polskich Kolei Państwowych 

w Krakowie. W styczniu 1934 roku 

został drugim wiceministrem ko-

munikacji. Prywatnie zaś – po ślu-

bie z Heleną Zwisłocką – zięciem 

prezydenta RP Ignacego Mościc-

kiego.

We wrześniu 1939 roku Bob-

kowski łączył stanowisko wicemi-

nistra z funkcją szefa Eszelonu III 

Szefostwa Komunikacji Naczelne-

go Wodza. Wraz z przedstawiciela-

mi rządu i ich rodzinami wyjechał 

do Rumunii. Następnie z żoną i te-

ściem przedostał się do Szwajcarii. 

Ostatnie lata życia spędził w Gene-

wie, gdzie zmarł w 1966 roku. Po-

chowano go na cmentarzu w Ver-

soix, a w 1993 roku jego prochy 

przeniesiono do grobowca rodzin-

nego Mościckich na cmentarzu Po-

wązkowskim w Warszawie.

Z WOJSKA DO POLITYKI 

ALEKSANDER 
BOBKOWSKI 

(Z PRAWEJ) Z TE-
ŚCIEM IGNACYM MO-
ŚCICKIM (W KAPELU-

SZU GÓRALSKIM 
Z PIÓRKIEM)
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i przyznali mu tytuł honorowego obywatela Zakopa-
nego. Narciarstwo było wielką pasją Aleksandra 
Bobkowskiego. Uwielbiał szusować po tatrzańskich sto-
kach, a zwłaszcza Kasprowym Wierchu, ale też starał 
się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi. W 1918 
roku wydał „Podręcznik narciarski”. Był też jednym 
z inicjatorów utworzenia krakowskiego oddziału Kar-
packiego Towarzystwa Narciarzy, a wraz z bratem Hen-
rykiem (późniejszym generałem brygady) był działa-
czem Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy. Aktywnie 
działał też na rzecz utworzenia Polskiego Związku Nar-
ciarskiego. W 1920 roku został prezesem tej organizacji. 
Jego idée fixe było, aby w Polsce narciarstwo stało się 
sportem masowym. Starał się m.in. powiększać liczbę 
członków PZN-u. W sezonie 1935/36 akcja związku 
mająca na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy 
narciarzy przyniosła, jak informowała „Polska Zbrojna” 
(nr 331/1936), piękne rezultaty – liczba członków 
PZN-u wzrosła o 70% (do związku należało blisko 
20 tys. osób).

Płk Bobkowski dbał też o rozwój bazy sportowej. 
W dużym stopniu dzięki jego staraniom zbudowano 
30 skoczni narciarskich w różnych stronach kraju, 

m.in. Wielką Krokiew w Zakopanem. Inicjował też 
utworzenie tras biegowych i zjazdowych. Co ciekawe, 
w 1924 roku był kierownikiem pierwszych w Warsza-
wie zawodów w jeździe na nartach za koniem. Z kolei 
w 1927 roku kierował międzynarodowymi zawodami 
w Zakopanem. W relacji „Polski Zbrojnej” reporter 
nie szczędził mu pochwał za dobrą organizację: „Głów-
ny mistrz i arcykapłan Związku Narciarskiego 
ppłk Bobkowski jak wódz od rana do nocy przesiaduje 
w klimatyce, kierując stamtąd całym ogromnym apara-
tem organizacyjnym”. Te doświadczenia Bobkowski 
wykorzystał później na większą skalę, bo dzięki niemu 
Zakopane dwukrotnie zorganizowało narciarskie mi-
strzostwa świata – w 1929 i 1939 roku. 

PRZYSZŁOŚĆ, KTÓREJ NIE BYŁO
Aleksandrowi Bobkowskiemu marzyły się też sukcesy 

sportowe polskich narciarzy. Gdy Stanisław Marusarz 
w Lahti zdobył tytuł wicemistrza świata w skokach, cie-
szył się, że wielu chłopaków chciało pójść w ślady mi-
strza. Zamierzał wykorzystać ten wzrost zainteresowania 
sportami zimowymi, ale jego plany zniweczył wybuch 
II wojny światowej.

Górale podczas budowy kolejki linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, 1935 rok

N
A

R
O

D
O

W
E

 
A

R
C

H
I

W
U

M
 

C
Y

F
R

O
W

E
 

(
3

)



nr 12 / GRUDZIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

HORYZONTY / WSPOMNIENIE

Święty, syn oficera… Dla wielu wystarczą te trzy sło-
wa, aby odgadnąć, że chodzi o Jana Pawła II. Syn ofi-
cera, bo jego ojcem był por. Karol Wojtyła. Święty, bo 
kanonizowany przez papieża Franciszka 27 kwietnia 

2014 roku na placu Świętego Piotra. W uroczystości uczest-
niczyła 120-osobowa delegacja żołnierzy Wojska Polskiego 
i służb mundurowych. Na barierce przed miejscem wskaza-
nym dla tej grupy pielgrzymów zawisł baner, na którym 
umieszczono fotografię ze spotkania Jana Pawła II z Woj-
skiem Polskim w Zegrzu Pomorskim 2 czerwca 1991 roku. 
Uwieczniono na nim moment wręczenia Ojcu Świętemu 
husarskiej zbroi z napisem: „Jesteśmy tu z rozkazu serca! 
Wojsko Polskie”. Być może niektórzy wtedy widzieli jakiś 
dysonans: z jednej strony papież, przeciwnik wojny, z dru-
giej strony zbroja, którą wkładał husarz przygotowujący się 
do ataku na wroga. Ma to jednak coś z symbolu, który od-
daje spojrzenie Jana Pawła II na wojsko. 

RODZINA WOJSKOWA
Karol Wojtyła senior, wojskowy, naczelnik kancelarii 

w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Wadowicach,  
18 maja 1920 roku cieszył się z narodzin drugiego syna. 
Ta data zapisała się w historii ważnym wydarzeniem: 
w Warszawie miało miejsce tryumfalne powitanie Józefa 
Piłsudskiego wracającego po zajęciu Kijowa. Wojtyła senior 
w ciągu dwudziestosiedmioletniej służby wojskowej cieszył 
się wzorową opinią. W jego aktach odnotowano: „Moral-
ność jego i rzetelność nieposzlakowana. Umie zastosować 
się w każdej sytuacji służbowej, zna ludzi i kraj. Słowem 
bardzo dzielny, uczciwy i zdolny urzędnik wojskowy”. 

Karol junior wychowywał się w wojskowej rodzinie, 
w klimacie miłości do Boga i ojczyzny. Miał szacunek do 
munduru, a nawet sam wstąpił do Legii Akademickiej. Gdy 
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Jan Paweł II pomógł przywrócić Wojsku 
Polskiemu etos służby opartej na 

chrześcijańskich wartościach.

Z ROZKAZU 
SERCA

został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, zwolniono go 
z czynnej służby wojskowej, ale regularnie odbywał dwu-
godzinne cotygodniowe zajęcia z wychowania fizycznego 
dla słuchaczy I roku, żołnierzy Legii Akademickiej. Przy-
goda z wojskiem zakończyła się dla niego w lipcu, przed 
wybuchem II wojny światowej. Po śmierci ojca w 1941 ro-
ku postanowił wstąpić do seminarium duchownego 
i w październiku 1942 roku stał się alumnem tajnego semi-
narium archidiecezji krakowskiej. Kiedy przyjmował świę- 
cenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku z rąk abp. Adama 
Sapiehy, wydawało się, że jego drogi nie skrzyżują się ni-
gdy z Wojskiem Polskim. Stało się jednak inaczej.

W Bazylice św. Piotra znajduje się tzw. katedra św. Piotra. 
Tak naprawdę jest to krzesło, tron, na którym miał zasiadać 
św. Piotr Apostoł, kiedy nauczał. Umieszczona wysoko, 
ponad głowami uczestników liturgii, w pewien sposób 
symbolizuje rozległość papieskiego spojrzenia na cały 
świat. Kardynał Karol Wojtyła, wybrany na papieża 
16 października 1978 roku, swoim spojrzeniem i modlitwą 
obejmował wszystkie zasadnicze problemy i sprawy epoki, 
w której przyszło mu kierować Kościołem katolickim. Nie 
był to łatwy czas. Pod koniec 1979 roku napięcia między 
Argentyną i Chile groziły rozpętaniem wojny. Udało się ją 

Z B I G N I E W  K Ę P A
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Ks. płk SG dr ZBIGNIEW KĘPA jest notariuszem kurii 

ordynariatu polowego, dziekanem Straży Granicznej.

wówczas zażegnać dzięki pośrednictwu Jana 
Pawła II. Ogniska wielkich konfliktów tliły się 
i rozniecały w Ziemi Świętej, na Bałkanach, 
w Afryce Środkowej i Iraku. Nie sposób przed-
stawić działalność Jana Pawła II na rzecz roz-
wiązania tych i innych konfliktów oraz zapobie-
gania wojnom. Warto jednak przytoczyć słowa 
skierowane do korpusu dyplomatycznego 
w Rzymie,  13 stycznia 2003 roku: „Wojna ni-
gdy nie jest metodą taką samą jak inne, którą 
można się dowolnie posługiwać, aby rozstrzygać 
spory między państwami. […] Można się do niej 
uciec jedynie w sytuacji zupełnej ostateczności, 
zachowując przy tym ściśle określone warunki 
i biorąc pod uwagę jej konsekwencje dla ludno-
ści cywilnej w czasie działań wojennych i po ich 
zakończeniu”. Po wojnie w Iraku, Libii i Syrii 
słowa papieża nabierają szczególnego wyrazu.

BÓG, HONOR, OJCZYZNA
Co Wojsko Polskie zawdzięcza Janowi Pawło-

wi II? To pytanie warto postawić w kontekście 
obchodzonej 40. rocznicy inauguracji jego pon-

tyfikatu. Z pewnością wiele. Jan Paweł II w du-
żej mierze przyczynił się do przywrócenia Woj-
sku Polskiemu etosu służby opartej na chrześci-
jańskich, transcendentnych wartościach, które 
skupiają się w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 
Wojsko Polskie zostało przez to włączone 
w międzynarodową żołnierską społeczność, któ-
rej podstawą moralności nie jest ideologia, lecz 
fundamentalne wartości, w tym poszanowanie 
praw i godności człowieka.

Papież miał świadomość, jak kruchy i nietrwa-
ły jest pokój. Wiedział, że są takie sytuacje, kie-
dy działania wojskowe mogą być wymogiem 
chwili. Podczas jubileuszu wojska i policji 
w Rzymie 19 listopada 2000 roku powiedział: 
„Pokój jest fundamentalnym prawem każdego 
człowieka, które należy nieustannie umacniać, 
pamiętając, że »ludziom, ponieważ są grzeszni, 
zagraża niebezpieczeństwo wojny i aż do nadej-
ścia Chrystusa będzie zagrażać« [por. „Gaudium 
et spes”, 78]. Czasem zadanie to nakazuje – jak 
pokazują także niedawne doświadczenia – po-
dejmować konkretne działania w celu rozbroje-
nia agresora. Mam tu na myśli tzw. ingerencję 
humanitarną, która w przypadku nieskuteczno-
ści działań politycznych i pokojowych metod 
obrony stanowi ostateczny środek, po jaki należy 
sięgnąć, aby powstrzymać rękę niesprawiedliwe-
go napastnika”. Dla wielu, nie tylko chrześcijan, 
takie spojrzenie pomaga w rozwiązaniu rozma-
itych dylematów moralnych, które m.in. przeży-
wają polscy żołnierze biorący udział w wojsko-
wych misjach. Wielkim darem Jana Pawła II dla 
Wojska Polskiego było reaktywowanie Ordyna-
riatu Polowego, co dokonało się 21 stycznia 
1991 roku. Ta struktura duszpasterska funkcjo-
nuje na podstawie papieskiego dokumentu, kon-
stytucji apostolskiej z 1986 roku zatytułowanej 
„Spirituali militum curae”.

Żołnierze zapamiętali Jana Pawła II z wielu 
jego serdecznych gestów, pozdrowień, homilii 
i przemówień podczas papieskich pielgrzymek 
do ojczyzny. Wielu z nich miało szczęście 
uczestniczyć w audiencjach generalnych w Rzy-
mie i w spotkaniach w Polsce. Żołnierskie serca 
okazały się żyzną glebą, na którą padały ziarna 
nauczania Jana Pawła II i plon tego zasiewu co-
raz bardziej staje się widoczny.

Spotkanie Jana Pawła II z Wojskiem 
Polskim w Zegrzu Pomorskim 2 czerw-
ca 1991 roku. Na fotografii uwieczniono 
moment wręczenia Ojcu Świętemu hu-
sarskiej zbroi z napisem: „Jesteśmy tu 
z rozkazu serca! Wojsko Polskie”.
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Pielęgnujemy pamięć o naszych tragicznie zmarłych 
mężach i jesteśmy dla siebie grupą wsparcia”, mó-
wią kobiety, których mężowie zginęli w katastro-
fach lotniczych. Dlatego tak ważne dla nich jest to, 

że armia pamięta o ich bliskich.

WYJŚCIE Z CIENIA
Grupą wsparcia dla lotniczych rodzin, które w katastro-

fach straciły męża i ojca, jest Stowarzyszenie Rodzin Żoł-
nierzy, Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych „W Cie-
niu Orła”. Powstało ono pod koniec 2008 roku z inicjaty-
wy ówczesnego dowódcy sił powietrznych gen. Andrzeja 
Błasika i jego żony. Nazwa została wybrana nieprzypadko-
wo. „Orzeł to symbol lotnictwa. Orłami byli też nasi mę-
żowie, a my przez lata pozostawałyśmy w ich cieniu. Dzię-
ki stowarzyszeniu wychodzimy z niego”, mówią wdowy. 
„Myśl o tym, że inni rozumieją nasz ból, bo sami go prze-
żyli, daje nam wsparcie. Rozumiemy się bez słów”, dodaje 
jedna z nich, Iwona Piłat.

Stowarzyszenie zrzesza 36 rodzin nieżyjących pilotów. 
„Drzwi są otwarte i członkowie każdej rodziny, która 

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

Wdowy po pilotach, którzy zginęli, czują się 
częścią lotniczej rodziny.

Podzielona miłość

w wypadku lotniczym straciła syna, męża, ojca czy brata, 
są u nas mile widziani”, zaprasza Wiesława Zugaj, wice-
prezes Stowarzyszenia. Różne były przyczyny wypadków, 
w których zginęli ich bliscy. Zazwyczaj po miesiącach ba-
dań eksperckie komisje stwierdzały, że były to: złe warun-
ki pogodowe, nieprawidłowo wykonany manewr, niezdy-
scyplinowanie załogi, ograniczona widoczność, utrata 
możliwości sterowania samolotem czy panowania nad ma-
szyną. Rodziny nie zawsze zgadzały się z takimi ocenami, 
ale wiedziały, że muszą się pogodzić z tą tragedią. Czas 
goił rany, ale blizny pozostawały.

Gdy chor. pil. Wiesław Zugaj zginął w 1976 roku 
w katastrofie Mi-8, komisja stwierdziła, że śmigłowiec 
zapalił się w powietrzu w wyniku zderzenia z przeszko-
dami terenowymi. Wiesława Zugaj miała wówczas 
24 lata. Małżeństwem byli zaledwie cztery. Nigdy nie 
rozmawiali o śmierci, bo mąż zawsze ją uspokajał, że 
śmigłowce, którymi lata, to bezpieczne maszyny i nic 
się nie stanie. Dziś wspomina, że najpiękniejszym mo-
mentem dnia była cisza zapadająca nad lotniskiem 
w Dęblinie, gdy ustawał warkot silników maszyn. Sta-
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wała wtedy przy oknie i czekała. Wiedziała, 
że zaraz zobaczy, jak mąż wraca do domu.

ŻAL DO BOGA
Zugajowie byli lotniczą rodziną. Trzej bracia 

zostali pilotami, dwaj – Wiesław i Zygmunt zgi-
nęli w katastrofach, trzeci – Adam, szybownik, 
jest już emerytem, i kieruje aeroklubem w Dę-
blinie. Zygmunt Zugaj po przejściu na emerytu-
rę przeszedł do lotnictwa cywilnego. „To był 
żołnierski dom”, mówi jego żona Krystyna. 
„Najważniejszym tematem rozmów było lotnic-
two”, dodaje, gdy wspomina wspólnie spędzane 
święta. Krystyna Zugaj zastanawia się czasem, 
jak dziś wyglądałby jej Zygmuś. Skończyłby 
70 lat. „Pewnie byłby siwy jak baranek, ale 
uśmiechnięty”. Wie, że w trudnych chwilach ją 
wspiera, bo czuje siłę, która pozwala podejmo-
wać trudne życiowe decyzje. Zginął 14 lutego 
1998 roku podczas lotu z turystami. Dziesięć 
minut po starcie z lądowiska koło hotelu Gołę-
biewski w Mikołajkach Mi-2 runął do jeziora 
Śniardwy. Świadkowie słyszeli huk uderzające-
go o lód śmigłowca. 

Syn Wiesławy Zugaj od dziecka wiedział, że 
będzie latał. To nie była łatwa decyzja, gdy 
16-latek poprosił ją o zgodę, aby przyjęto go do 
aeroklubu. Podpisała z ciężkim sercem. W ślady 
ojca poszedł także syn Krystyny Zugaj. Gdy 
zginął jego ojciec, chłopiec był uczniem liceum. 
Dziś lata na Mi-24.

Większość członkiń stowarzyszenia W Cieniu 
Orła została wdowami jako młode żony. Halina 
Chudzik – gdy jej synek Łukasz miał pięć mie-
sięcy. Mjr pil. inż. Tomasz Chudzik, pilot kla-
sy M, zastępca dowódcy eskadry 58 Lotniczego 
Pułku Szkolnego Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej, zginął 24 stycznia 1996 roku, gdy 
wykonywał lot szkoleniowy na irydzie. Komisja 
nie znalazła przyczyny, dlaczego samolot zaczął 
rozpadać się w powietrzu, zanim uderzył w zie-
mię. „Kochał irydę. Twierdził, że to najbez-
pieczniejsza maszyna w dęblińskiej WSOSP. 
A ten samolot go zabił”, mówi Halina Chudzik. 
Miała wówczas żal do Boga, dlaczego nie po-
czekał z tą tragedią, żeby Łukasz zdążył poznać 
ojca. Ksiądz tłumaczył jej, że ulubieńcy Boga 
odchodzą wcześniej. Mały Łukasz poznawał oj-
ca z nagrań na kasetach oraz opowieści dwóch 
starszych sióstr. 

Wdowa długo nie dopuszczała myśli, że syn 
pójdzie w ślady ojca. Nie chciała jednak prze-
szkadzać mu w spełnieniu marzeń. Dziś jest 
dumna z Łukasza, który wkrótce zostanie absol-
wentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Po-
wietrznych. O pasjach ojca i syna przypominają 
jej składane modele samolotów. Zostało ich 
w domu około 300. Idealnie złożone i pomalo-
wane wilgi, sokoły czy messerschmitty stoją 
w szklanych gablotach. W pamięci dzieci pozo-
stały także opowieści, które słyszały od taty na 
dobranoc – zawsze miał czas, żeby opowiedzieć 
im bajkę czy pomóc w lekcjach. „Tatusiu, w tym 
dniu bądź ze mną”, wiązankę z takim napisem 
córka Haliny Chudzik położyła na grobie ojca 
w dniu swojego ślubu. 

O ppłk. pil. Romualdzie Czopku, dowódcy 
23 Lotniczej Eskadry Specjalnej, koledzy mówi-
li „podniebny wirtuoz”. Szkolił podchorążych 
i oblatywał samoloty po remontach. „Miałam 
go dla siebie tylko wtedy, gdy był w domu, ale 
wówczas całym sercem. Gdy wracał, zrzucał 
mundur i był mężem oraz ojcem dla naszej trój-
ki dzieci. Nawet pokłócić się z nim nie mogłam, 
bo potrafił załagodzić każdy spór”, wspomina 
Barbara Czopek. I tak minęły 23 lata 9 miesięcy 
i 7 dni. Zginął 2 marca 2001 roku, gdy oblaty-
wał iskrę po remoncie. Do katastrofy doszło na 
lotnisku w Bydgoszczy, gdy samolot wpadł 
w korkociąg. 

„Dziś pomoc oferowana przez wojsko jest 
nieporównanie większa niż dawniej”, podkreśla 

W SIŁACH POWIETRZ-
NYCH OPIEKĄ JEST  
OBJĘTYCH 58 RODZIN 
ŻOŁNIERZY, KTÓRZY 
STRACILI ŻYCIE POD-
CZAS WYKONYWANIA 
OBOWIĄZKÓW SŁUŻ- 
BOWYCH 

„Tomasz kochał iry-
dę. Twierdził, że to 
najbezpieczniejsza 
maszyna w dębliń-
skiej WSOSP. A ten 
samolot go zabił”, 
mówi Halina 
Chudzik.
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Danuta Budzisz. Rodziny ofiar wy-
padków z lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia 
nie mogły liczyć na zadośćuczynienie 
czy odszkodowanie. Nie miały za-
pewnionej opieki psychologicznej. Jej 
mąż, ppłk pil. Lech Budzisz, pilot ob-
latywacz, zginął w kwietniu 1993 
w Indiach, w katastrofie iskry (50 sa-
molotów TS-11 kupiły Indie dla swo-
ich sił powietrznych). Maszyna pod-
czas startu zawadziła o ogrodzenie, 
a następnie o groblę. Doszło do rozsz-
czelnienia instalacji paliwowej, nastą-
pił wyciek i wybuch. 

Lech Budzisz zmarł w szpitalu po 
czterech dniach. Jego żona musiała 
radzić sobie sama z wychowaniem 
dwóch synów. Młodszy z nich długo 
nie mógł zaakceptować śmierci ojca, 
miał żal, że nie był on na jego komu-
nii. „Tatuś wyjechał, ale wróci”, po-
wtarzał. Danuta Budzisz wspomina, 
że mąż był złotą rączką – potrafił i upiec ciasto, i naprawić 
samochód. Czasem jej powtarzał, że gdyby nie wrócił, nie 
może nikogo obwiniać o jego śmierć. „Mogłam mieć jed-
nak żal do Pana Boga”, mówi, wspominając te trudne lata.

Faktycznie rodziny ofiar katastrof lotniczych mogą teraz 
korzystać z pomocy psychologa, są stypendia dla dzieci, 
a także z dofinansowania kursów kwalifikacyjnych dla 
wdów, ale nie zawsze tak było. Kiedyś nie wszystkie ko-
biety potrafiły po śmierci mężów odnaleźć się w gąszczu 
biurokratycznych przepisów. Często nie wiedziały, jakie 
świadczenia im się należą. Do dziś nie wszystkie wdowy 
mają prawo do renty rodzinnej, bo jej przyznanie zależy 
od wieku kobiety lub dzieci, miejsca i czasu katastrofy. 
Członkinie W Cieniu Orła uważają, że te przepisy są dla 
nich krzywdzące i chcą walczyć o wprowadzenie nowych 
regulacji prawnych.

Stowarzyszenie pomaga wdowom też w innych kwe-
stiach. W poprzednich latach na warsztatach terapeutycz-
nych odbywały się zajęcia z psychologiem oraz spotkania 
z przedstawicielami Wojskowego Centrum Aktywizacji 
Zawodowej na temat rekonwersji. „Dzięki uzyskanym tam 
informacjom ukończyłam kursy szycia i komputerowy, 
a mój syn, student Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Po-
wietrznych, szybowcowy”, mówi Halina Chudzik. 

SPOTKANIA NA TURNUSIE
W siłach powietrznych opieką jest objętych 58 rodzin 

żołnierzy, którzy stracili życie podczas wykonywania 

obowiązków służbowych. „W tej 
grupie są też rodziny żołnierzy, któ-
rzy zginęli w katastrofach lotni-
czych w latach 1976–2010”, mówi 
psycholog dr Anna Piskorz z Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych. Od 11 lat rodziny pole-
głych lotników raz w roku spotykają 
się w Wojskowym Ośrodku Szkole-
niowo-Kondycyjnym w Kościelisku 
pod Zakopanem. Przyjeżdżają na 
turnus rehabilitacyjny organizowany 
w ramach „Programu działań osło-
nowych rodzin żołnierzy, którzy po-
nieśli śmierć podczas wykonywania 
obowiązków służbowych”. Wprowa-
dził go życie w 2008 roku dowódca 
sił powietrznych. 

„Płacimy za wyżywienie i zakwa-
terowanie, a w ośrodku mamy moż-
liwość skorzystania z zabiegów re-
habilitacyjnych, możemy także wę-
drować z instruktorem po górach. 

Na turnusie jest z nami zawsze psycholog, gotowa w ra-
zie potrzeby do porozmawiania indywidualnie”, mówi 
Wiesława Zugaj.

Członkinie stowarzyszenia opowiadają, że kiedy spo-
tkały się po raz pierwszy, wszystkie płakały. Połączyły 
ich nie tylko tragedia, ból i cierpienie, ale także wspólne 
problemy i tematy, na które – jak twierdzą – nie zawsze 
mogą porozmawiać z rodziną czy sąsiadką. 

PRO MEMORIA
Prawdopodobnie wkrótce 12 Baza Lotnicza w Miro-

sławcu będzie nosiła imię gen. bryg. pil. Jerzego Piłata. 
Był dowódcą tej jednostki, gdy w 2008 roku zginął 
w katastrofie casy. „Latanie nie było jego pracą, lecz pa-
sją”, mówi o mężu Iwona Piłat. W 1996 roku został naj-
sympatyczniejszym instruktorem lotnictwa wojskowego 
w konkursie „Skrzydlatej Polski”. Dziś jego imię noszą 
międzynarodowe górskie zawody balonowe rozgrywane 
w Krośnie, a Iwona Piłat wręcza nagrodę zwycięzcy jed-
nej z konkurencji. 

„To był jedyny pilot, który podczas lotu iskrą katapulto-
wał się z wysokości poniżej 100 m. Jego fotel do dziś stoi 
jako eksponat w szkole w Dęblinie. Zawsze niczym amu-
let nosił ze sobą uchwyt od spadochronu. Nie wiem, co 
się z nim stało, bo nie odnaleziono go po katastrofie 
casy”, opowiada Iwona Piłat. „Wiedziałyśmy, że będzie-
my dzielić miłość mężów z ich pasją do latania. Ale o ta-
ką rywalkę żadna z nas nie była zazdrosna”, dodaje.

Najbardziej pechowy dla lot-

nictwa wojskowego był rok 

1996. W dziewięciu wypadkach 

zginęło wtedy pięciu lotników. 

Rozbił się śmigłowiec Mi-2, 

szkolno-bojowa iryda, cztery my-

śliwce MiG-21, Su-22, szkolno-

-treningowy orlik i transportowy 

An-2.

CZARNA SERIA

HORYZONTY / PAMIĘĆ
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Dopiero od czterech lat 21 grudnia jest wojskowym świętem. Obchodzimy wtedy 
Dzień Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych 

poza Granicami Państwa. To rocznica najtragiczniejszego wydarzenia podczas na-
szej misji w Afganistanie. 21 grudnia 2011 roku w wybuchu tzw. improwizowane-
go urządzenia wybuchowego na drodze łączącej Kabul z Kandaharem zginęło pię-
ciu polskich żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady.

Tabliczki z ich nazwiskami wiszą na ścianie pamięci obok pomnika poległych na 
misjach znajdującego się przy Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa 
w Warszawie. Są tam obok 115 podobnych tabliczek, bo tylu żołnierzy nie wróciło 
do domu od 1953 roku, gdy po raz pierwszy wzięliśmy udział w zagranicznej ope-

racji wojskowej. To nie jest jedynie zbiór liter i cyfr, podobnie jak baretki na żołnierskim mun-
durze. Za każdą kryje się historia syna, męża, ojca, który – choć obiecał, to nie wrócił.

21 grudnia jest dniem zadumy i wspomnień. W macierzystych jednostkach odbywają się uro-
czystości poświęcone pamięci poległych. W kościołach garnizonowych odprawiane są w ich in-
tencji nabożeństwa, a na mogiłach płoną znicze. Dla rodzin to trudny czas, bo zbliżają się świę-
ta Bożego Narodzenia. Rozbrzmiewają kolędy i radosne życzenia, a przy stole pozostaje puste 
miejsce. Talerz, z którego nikt nie zje wigilijnej kolacji, przypomina o bolesnej stracie i luce, 
której nie da się wypełnić. 

Większość z nas nie znała żołnierzy, którzy zginęli w Iraku czy w Afganistanie. Ja pozna-
łam ich z opowieści rodzin, gdy pracowałam nad poświęconym im albumem, który wydało 
Centrum Weterana. Wysłuchałam opowieści pogrążonych w bólu rodziców oraz wspomnień 
żon pięciu żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady, dla których dzień śmierci, 21 grudnia, stał 
się świętem poległych.

Był wśród nich mł. chor. Piotr Ciesielski, o którym przełożeni mówili, że to żołnierz z krwi 
i kości. On sam tęsknił za rodziną i czekał na wigilijną kolędę czteroletniej córki. Dowiedziałam 
się, że st. sierż. Marcin Szczurowski zawsze miał przy sobie cukierki, które rozdawał afgańskim 
dzieciom, a sierż. Marek Tomala był świetnym kucharzem – zanim zginął, zdążył przygotować 
dla kolegów rybę na wigilijną kolację. Od kolegów sierż. Łukasza Krawca usłyszałam, że nigdy 
nie przechodził obojętnie, gdy ktoś potrzebował pomocy. W wyobraźni widziałam roześmianą 
twarz sierż. Krystiana Banacha, którego koledzy nazywali synkiem lub dzieciakiem, bo miał tyl-
ko 22 lata. Mogłabym wymieniać dalej, bo podczas pracy nad albumem „poznałam” w ten spo-
sób wielu poległych misjonarzy. 

Warto, aby poznali ich także inni. Musimy budować mur pamięci, cegła po cegle. Wspominać 
tych żołnierzy, bo wtedy znowu będą wśród nas. „Umarłych wieczność do-
tąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by 
ktoś wieczności swej nie tracił”, ostrzegała poetka Wisława Szymborska. 
Dlatego opowiadajmy o nich i pamiętajmy, bo inaczej za kilka lat staną się 
grupą bezimiennych bohaterów, którzy zginęli gdzieś tam na dalekiej ziemi. 

Są wśród nich Piotr Ciesielski, Marcin Szczurowski, Łukasz Krawiec, 
Krystian Banach, Marek Tomala. 

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

Chwiejna pamięć

HORYZONTY / WETERANI



nr 12 / GRUDZIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

160 HORYZONTY / SPOKÓJ NIEŚMIERTELNIKA

Był 5 sierpnia 1943 roku, dochodziła godzina 23.00. 
W zaroślach naprzeciw bramy więzienia w Jaśle 
ukryła się grupa żołnierzy Kedywu podokręgu 
rzeszowskiego Armii Krajowej pod dowódz-

twem ppor. Zenona Soboty „Korczaka”. Ppor. Zbigniew 
Cerkowniak „Boruta”, kpr. pchor. Stanisław Kostka 
„Dąbrowa” oraz plut. pchor. Zbigniew Zawiła „Żbik” 
w napięciu oczekiwali na umówiony znak od plut. Józefa 
Okwieka „Trójki”, więziennego strażnika, a jednocze-
śnie żołnierza AK.

AKCJA PENSJONAT
Rozkaz zorganizowania akcji na jasielskie więzienie 

wydało Kierownictwo Okręgu Kraków AK 14 lipca 1943 
roku. Zadaniem Kedywu z podokręgu rzeszowskiego było 
odbicie mjr. Jana Ptaka „Janka” oraz innych więźniów po-
litycznych i członków AK przetrzymywanych w Jaśle. 
„Janek” był szefem Ekspozytury Wywiadu Komendy 
Głównej AK na Podkarpacie. Zajmował się rozpracowy-
waniem m.in. krośnieńskiego lotniska i pobliskiego prze-
mysłu naftowego. Został aresztowany pod koniec czerwca, 
kiedy gestapo zatrzymało kilkadziesiąt osób z podkarpac-
kich struktur AK. W więzieniu podczas przesłuchań był 
brutalnie bity i torturowany. 

Akcji nadano kryptonim „Pensjonat”. Ponieważ więzie-
nie leżało w centrum miasta i było otoczone wysokim mu-
rem ze strażniczymi wieżyczkami, nie mogło być mowy 
o zbrojnym zdobyciu budynku. Akowcy postanowili wejść 
do środka podstępem, korzystając z pomocy „Trójki”. Ter-
min akcji wyznaczono na noc z 5 na 6 sierpnia. Niestety, 
rankiem 5 sierpnia gestapowcy zabrali mjr. Ptaka na prze-

słuchanie do Rzeszowa. „Korczak” wahał się, czy akcji 
nie przełożyć, ale w końcu zdecydował się ją przeprowa-
dzić, licząc, że wieczorem „Janek” zostanie odwieziony 
do więzienia. 

Wreszcie tuż po 23.00 w uchylonej bramie więziennej 
błysnęło światło lampy naftowej – umówiony znak od 
„Trójki”. Akowcy ruszyli do akcji, sforsowali bramę, ster-
roryzowali i rozbroili strażnika. Zabrali mu klucze i wkro-
czyli do zabudowań więziennych, gdzie zaskoczyli i roz-
broili pozostałych strażników.

Potem z cel uwolniono działaczy podziemia. Niestety, 
wśród nich nie było „Janka”. „Korczak” postanowił po-
czekać na niego, licząc, że Niemcy odtransportują go do 
celi. Kiedy mjr Ptak nie pojawił się w ciągu pół godziny, 
uznano, że dłużej nie można już czekać. Akowcy uformo-
wali kolumnę marszową i około godziny 0.30 opuścili 
więzienie. W sumie uwolniono 66 więźniów politycznych, 
uciekło też około 70 osób przetrzymywanych za posiada-
nie broni, słuchanie radia czy nielegalny handel. Akcja 
„Pensjonat” była jednym z największych sukcesów AK na 
terenie Podkarpacia.

HUBALCZYCY I AKOWCY
Niestety, „Janka” nie udało się uratować. Tej nocy 

Niemcy odwieźli go do siedziby jasielskiego gestapo i na-
stępnego dnia rozstrzelali w Lesie Warzyckim pod Jasłem. 
Oficer był jedną z około 5 tys. osób zamordowanych przez 
hitlerowców w tym lesie, który w czasie II wojny stał się 
największym na Podkarpaciu i jednym z większych w Pol-
sce miejsc masowych egzekucji. Ciała ofiar chowano 
w zbiorowych dołach.

A N N A
D Ą B R O W S K A

To jedno z największych w Polsce 
miejsc kaźni z II wojny światowej.

LAS 
ZAGŁADY

Szczątki pomordowanych pochowano w 32 mogiłach ziemnych otoczonych betonowym obramowaniem.
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Jedną z pierwszych egzekucji w lesie pod Warzycami 
przeprowadzono 6 lipca 1940 roku. Według różnych źró-
deł rozstrzelano wówczas od 87 do 120 osób. Wśród nich 
znaleźli się plut. Stefan Pękala i szer. Stanisław Rychter, 
byli żołnierze oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”. Obaj przeszli z oddziału do konspiracji w mar-
cu 1940 roku i wraz z innymi hubalczykami ukrywali się 
w Tomaszowie Mazowieckim. 

Sześciu z nich dostało w kwietniu 
polecenie przedostania się do Fran-
cji. Po drodze do Jasła Rychterowi 
i Pękale miejscowe dziewczyny poda-
rowały szkaplerzyki. Kiedy w Jaśle 
cała grupa wpadła w ręce niemieckie, 
a gestapo znalazło szkaplerzyki z ży-
czeniami szczęśliwego dotarcia do armii Sikorskiego, obaj 
żołnierze zostali rozstrzelani. Pozostała czwórka uniknęła 
egzekucji. 

W lesie zamordowano także Józefa Kurowskiego 
„Klona” i Jana Wilkowskiego „Juranda”, schwytanych 
w czasie potyczki na drodze pomiędzy Przysietnicą a Ru-
dawcem 26 czerwca 1943 roku. Tego dnia grupa dywersyj-
na AK z Krosna wracała z akcji likwidowania konfidenta 
w Sanoku. Po drodze, podczas zmiany koła, zostali zasko-
czeni przez kilkudziesięciu policjantów niemieckich. Wy-
wiązała się strzelanina, w której zginął Franciszek Płonka 
„Kubacki”, ciężko rannego Władysława Michalskiego 
„Orlika” pochwycono i zakatowano w trakcie przesłucha-
nia, a „Jurand” i „Klon” zostali ujęci i rozstrzelani.

Las Warzycki to też miejsce masowych mordów Żydów, 
w większości z gett we Frysztaku, Jaśle i Korczynie. Mię-

AKCJA „PENSJONAT” 
BYŁA JEDNYM Z NAJ-
WIĘKSZYCH SUKCE-
SÓW AK NA PODKAR-
PACIU

dzy innymi w lipcu 1942 roku Niemcy przeprowadzili tu-
taj egzekucję 850 osób z Frysztaka, a 29 września wymor-
dowali kolejną grupę z Jasła, wśród nich rabina Chone 
Halbersztama z podjasielskich Kołaczyc.

Hitlerowcy rozstrzeliwali tutaj także okoliczną ludność 
za udział w konspiracji, nielegalny ubój mięsa, pomoc Ży-
dom i partyzantom. Wśród niemieckich ofiar znalazło się 
kilkadziesiąt kalekich dzieci, wychowanków ochronki 
z Miejsca Piastowego oraz 23 pacjentów zakładu dla umy-
słowo chorych w Iwoniczu. 

Po wojnie na miejscu kaźni założono cmentarz ofiar ter-
roru hitlerowskiego. Szczątki pomordowanych pochowano 
w 32 mogiłach ziemnych otoczonych betonowym obramo-
waniem. W centrum nekropolii znajduje się niewielki oł-
tarz polowy z metalowym krzyżem. W tym roku odsłonię-
to też obelisk z wyrytymi na nim ponad 300 nazwiskami 
osób zamordowanych i pochowanych na cmentarzu, któ-
rych tożsamość udało się ustalić. Co roku w pierwszą nie-
dzielę września odbywają się tu uroczystości upamiętnia-
jące pomordowanych.

MINUTA MILCZENIA
Leśna nekropolia nie jest jedynym cmentarzem w pod-

jasielskich Warzycach. W środku wsi koło kościoła i stare-
go cmentarza parafialnego znajduje się zabytkowy cmen-
tarz wojenny nr 21 z czasów I wojny światowej. Pochowa-
no na nim przede wszystkim żołnierzy poległych 

w walkach w pierwszej połowie maja 
1915 roku, w trakcie ofensywy nie-
miecko-austro-węgierskiej w rejonie 
Gorlic. 

Spoczywa tutaj 55 żołnierzy różnej 
narodowości. Są wśród nich Austria-
cy z 27 Pułku Piechoty z Lubljany, 
Rosjanie z pięciu pułków piechoty: 

241 Siedleckiego, 242 Łukowskiego, 243 Chełmskiego, 
244 Krasnostawskiego i 27 Witebskiego oraz Niemcy z 1, 
3 i 4 Pułku Grenadierów.

Cmentarz został zbudowany przez Oddział Grobów Wo-
jennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie, 
jedną z terenowych filii Wydziału Grobów Wojennych 
wiedeńskiego Ministerstwa Wojny. Nekropolię zaprojekto-
wał niemiecki porucznik Johann Jäger, komendant i kie-
rownik artystyczny II Okręgu Cmentarnego Jasło. 

Na niewielkim prostokątnym terenie ulokowano 22 mo-
giły indywidualne i osiem zbiorowych. Najbardziej cha-
rakterystycznym elementem cmentarza są krzyże nagrob-
ne w formie dwóch drewnianych mieczy. Nad grobami gó-
ruje kamienny pomnik z drewnianym krzyżem i inskrypcją 
w języku niemieckim „Ofiaruj minutę milczenia bohate-
rom, którzy tutaj polegli dla ciebie i dla pokoju”. 
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Obelisk z wyrytymi na nim ponad 300 nazwiskami osób zamordo-
wanych, których tożsamość udało się ustalić.
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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 Tetianie Jagiele 
wyrazy szczerego współczucia i żalu  

w trudnych chwilach 
z powodu śmierci

Męża – st. szer. Pawła Jagieły
składają dowódca, żołnierze zawodowi i pracownicy 

41 Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku.

Panu płk. Kazimierzowi Kosowskiemu
oraz jego Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

Brata
składają kadra i pracownicy wojska  

Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego 
i OPBMR

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wyrazy współczucia, szczere kondolencje  
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

z powodu śmierci
Mamy

Panu mjr. Markowi Dobeckiemu
składają żołnierze i pracownicy RON  

Oddziału Wsparcia Dowodzenia  
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Panu płk. w st. spocz.  Zbigniewowi Rogalskiemu  
oraz jego Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
składają żołnierze i pracownicy wojska  

Oddziału Komunikacji Społecznej  
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego kolegi, wieloletniego pracownika

1 Regionalnej Bazy Logistycznej 
st. chor. szt. rez. Kazimierza Nowaka.

Z serca płynące wyrazy głębokiego współczucia
całej Rodzinie

składają komendant oraz kadra i pracownicy 
1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.

Siły w przetrwaniu ciężkich chwil  
smutku i żałoby po utracie 

Męża i Ojca 
Rodzinie Pana płk. Dariusza Kalbarczyka

składa płk Tomasz Kowalik, dyrektor Departamentu 
Wojskowych Spraw Zagranicznych,

wraz z całą kadrą zawodową i pracownikami wojska.

Dla nas płk Dariusz Kalbarczyk pozostanie 
w sercach i pamięci jako dzielny oficer, wspaniały 

człowiek i przyjaciel.

Za wcześnie odszedłeś... 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

st. szer. Pawła Jagieły, 
żołnierza batalionu lekkiej piechoty w Giżycku. 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia składa dowódca  

płk Mirosław Bryś, żołnierze oraz pracownicy 
4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej.

„Śmierć to tylko kolejna ścieżka,  
którą wszyscy musimy podążyć…”

Z naszego szyku nagle został wyrwany na wieczną 
wartę znakomity Oficer Sił Zbrojnych RP, 

Profesjonalista, Przyjaciel 
śp. płk Mariusz Rutkowski.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
głębokie wyrazy współczucia 

składa rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej 
wraz z kadrą i pracownikami Akademii.

Panu st. chor. Robertowi Karwackiemu
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają komendant, żołnierze oraz pracownicy 
Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

/ POŻEGNANIA
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Pani Joannie Wizner 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Teścia

składają szef finansów IWspSZ  
oraz kadra zawodowa i pracownicy RON.

Panu mjr. Zbigniewowi Zalewskiemu 
oraz Jego Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 

34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu po śmierci
Taty

Panu mjr. Wojciechowi Drasowi  
i Najbliższej Rodzinie

składają koleżanki i koledzy  
Wydziału Szkolenia Inspektoratu Informatyki.

st. chor. Paweł Jelonek  
15 grudnia 2004 roku,  

PKW Irak

sierż. Krystian Banach  
21 grudnia 2011 roku,  

PKW Afganistan

kpr. Michał Kołek  
19 grudnia 2009,  
PKW Afganistan

mł. chor. Piotr Ciesielski  
21 grudnia 2011 roku,  

PKW Afganistan

sierż. Łukasz Krawiec  
21 grudnia 2011 roku,  

PKW Afganistan

szer. Dariusz Wagner  
6 grudnia 2009 roku,  

EUFOR Bośnia i Hercegowina

ppłk Zbigniew Wydrych  
11 grudnia 1999 roku,  

KFOR Kosowo

plut. Krzysztof Wysocki  
12 grudnia 2005 roku,  

UNDOF Syria

chor. Karol Szlązak  
15 grudnia 2004 roku,  

PKW Irak

mjr Jacek Kostecki  
15 grudnia 2004 roku,  

PKW Irak

sierż. Marcin Szczurowski  
21 grudnia 2011 roku,  

PKW Afganistan

kpr. Gerard Wasielewski  
22 grudnia 2003 roku,  

PKW Irak

sierż. Zbigniew Biskup  
22 grudnia 2011 roku,  

PKW Afganistan

chor. Stefan Sekuła  
24 grudnia 1992 roku,  

UNTAC Kambodża

sierż. Marek Tomala  
21 grudnia 2011 roku,  

PKW Afganistan

Pamiętamy

W wieku 47 lat na wieczną wartę odszedł  
nasz Kolega i Przyjaciel
płk Mariusz Rutkowski

szef Zespołu Organizacyjno-Legislacyjnego 
Biura do Spraw Proobronnych.

Żonie, Synom i wszystkim Bliskim
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

składają dyrektor, kadra i pracownicy 
Biura do Spraw Proobronnych.
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Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

płk. Mariusza Rutkowskiego
Rodzinie i Najbliższym

składa komendant główny Żandarmerii Wojskowej
oraz żołnierze i pracownicy Komendy Głównej 

Żandarmerii Wojskowej.

Łącząc się w bólu z koleżanką  
Cecylią Golańską
z powodu śmierci

Mamy
kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia

składają komendant oraz żołnierze i pracownicy 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi.

Panu st. szer. Andrzejowi Sawczakowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu  

z powodu śmierci 
Matki

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

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
płk. Konradowi Korpowskiemu

z powodu śmierci
Ojca

składają żołnierze oraz pracownicy RON 
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Panu ppłk. Zdzisławowi Fiutkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia  

oraz szczere kondolencje 
z powodu śmierci

Mamy
składają szef, kadra i pracownicy  
Zarządu Analiz Wywiadowczych 

i Rozpoznawczych-P2
Sztabu Generalnego WP.

Panu mjr. Wojciechowi Drasowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu  

z powodu śmierci 
Ojca

składają żołnierze i pracownicy  
resortu obrony narodowej

Szefostwa Ogólnego Inspektoratu Informatyki.

Najbliższej Rodzinie
śp. płk. Mariusza Rutkowskiego
wyrazy głębokiego współczucia 

 i najszczersze kondolencje
składają koleżanki i koledzy z Oddziału Zasobów 

Osobowych Centrum Operacji Morskich – 
Dowództwa Komponentu Morskiego.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację  
o śmierci

śp. plut. Cezarego Hirschberga
żołnierza 2 Batalionu Logistycznego. 

Rodzinie oraz Bliskim 
kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia 
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy 

10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Pani Janinie Jaśkiewicz 
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia

w trudnych chwilach po stracie 
Mamy 

składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Pani Halinie Majchrzyk 
wyrazy głębokiego współczucia 

i najszczersze kondolencje 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki i koledzy 

z Inspektoratu Informatyki w Warszawie.

/ POŻEGNANIA
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Pani Iwonie Drzycimskiej 
wyrazy szczerego żalu  

oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach 
z powodu śmierci 

Mamy  
składają dowódca, kadra, żołnierze 

i pracownicy resortu obrony narodowej 
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu kpt. Dariuszowi Drzycimskiemu 
wyrazy współczucia i szczere kondolencje 

z powodu śmierci 
Teściowej  

składają dowódca, kadra, żołnierze 
i pracownicy resortu obrony narodowej 

34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu st. szer. Patrykowi Hopemu 
szczere wyrazy żalu i współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca  

składają kadra i pracownicy
resortu obrony narodowej  

34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu ppłk. Marcinowi Mrozowi 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Taty 

składają żołnierze i pracownicy  
Zarządu Planowania Logistycznego – J4 

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu ppłk. Jarosławowi Czepielowi
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają dowódca, żołnierze

oraz pracownicy resortu obrony narodowej
Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Pani Mecenas Urszuli Michalskiej-Hyb
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci
Mamy

składają koleżanki i koledzy  
z Inspektoratu Uzbrojenia.

Pani Danucie Bartoś
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Męża 

składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Panu Leszkowi Żochowskiemu
szczere wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci
Matki

składają kadra i pracownicy resortu obrony 
narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury 

w Lublinie.

Panu kmdr. Krzysztofowi Rybakowi 
oraz Jego Rodzinie i Bliskim 

wyrazy szczerego oraz głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają dyrektor, żołnierze oraz pracownicy 
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych 

w Bydgoszczy.

Panu Krzysztofowi Klas
oraz Jego Rodzinie 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

Brata
składają kadra zawodowa i pracownicy wojska 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  
w Gdańsku.
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K S I Ą Ż K AK S I Ą Ż K A

Thomas Kielinger, „Późny bohater”,  
Bellona, 2018.

K iedyś Churchill powiedział, że 
„ci ludzie, którzy zdolni są wy-

grać wojnę, rzadko kiedy są zdolni 
zaprowadzić pokój, a ci, którzy po-
trafią czynić pokój, rzadko wygry-
wali wojnę”. On, jak twierdził, po-
trafi i jedno, i drugie. I chociaż 
skromność nie była najmocniejszą 
stroną Churchilla, faktycznie trud-
no odmówić mu strategicznych ta-
lentów. Udowodnił je zresztą, kiedy 
wybuchła II wojna światowa. Z te-
go właśnie okresu, kiedy w drama-
tycznym dla Wielkiej Brytanii mo-
mencie został premierem, jest naj-
bardziej znany na świecie, czego 
odzwierciedleniem stał się chociaż-
by film Joego Wrighta „Czas mro-
ku” z 2017 roku ze znakomitą rolą 
Gary’ego Oldmana. Warto jednak 
bliżej poznać tego egocentryczne-
go, kontrowersyjnego i wywołują-
cego skrajne emocje polityka. Tym 
bardziej że był niezwykle cieka-
wym człowiekiem, o wielu talen-
tach, choć to polityka była jego naj-
większą miłością. Pisanie stanowiło 
dla Churchilla źródło utrzymania, 
ale też przyniosło mu literacką na-
grodę Nobla. Malowanie traktował 
tylko jako relaks, ale krytycy twier-
dzili, że dobrze rokuje, a dziś jego 
obrazy osiągają na aukcjach ceny 

dochodzące do miliona dolarów. 
Sztukę przemawiania opanował do 
perfekcji, chociaż miał wrodzoną 
wadę wymowy. Wojnę zaś poznał 
nie tylko jako polityk, lecz także 
szeregowy żołnierz i korespondent. 
Zapewne dlatego tak upierał się 
przy budowaniu silnej armii, wypo-
sażonej w nowoczesny sprzęt (m.in. 
w czasie I wojny światowej stał się 
orędownikiem zbudowania czołgu). 
Był bardzo pracowity, niezwykle 
odważny, konsekwentny i miał nie-
wiarygodną pamięć.

Niemiecki dziennikarz Thomas 
Kielinger w książce „Późny boha-
ter” pokazał te wszystkie oblicza 
Churchilla. Na dodatek starał się 
zajrzeć pod maskę nonszalancji i au-
toreklamy, wykreowaną przez same-
go Churchilla na potrzeby polityki. 
Przedstawił go od prywatnej strony, 
jako człowieka, który zmaga się 
z depresją, demonami dzieciństwa 
czy brakiem akceptacji, ale też miło-
śnika sportu i czułego męża. Od-
niósł się również do najważniej-
szych publikacji na temat tego wiel-
kiego polityka i zburzył wiele mitów 
na jego temat.

ANETA WIŚNIEWSKA

WSZYSTKIE OBLICZA 
CHURCHILLA

Polityka była całym jego życiem, chociaż traktowała 
go niczym kapryśna kochanka.

Grzechy wojny

Heinricha Hamanna, szefa gestapo 
w Nowym Sączu, nie trzeba spe-

cjalnie przedstawiać. Ten kat Sądec-
czyzny zasłynął z bezwzględności 
i okrucieństwa. Znany pisarz i dzien-
nikarz Marek Harny w książce „Sny 
wojenne” stworzył postać Heinricha 
Nordmanna, której pierwowzorem 
jest właśnie Hamann. Nie on jest jed-
nak głównym bohaterem, ani jego 
bliskie relacje z Polką. Harny zajął się 
tematem ciągle będącym tabu w na-
szym społeczeństwie, czyli związka-
mi między Polkami a Niemcami 
w czasie II wojny światowej. Powieść 
poprowadził w dwóch płaszczyznach 
czasowych – roku 1939 i 1966, które 
połączył historią młodej kobiety, 
Magdaleny. Dotknął ją dramat  
niczym z greckiej tragedii, kiedy do-
wiedziała się, że może być córką hi-
tlerowskiego oprawcy. Czytelnik to-
warzyszy Magdalenie w poszukiwa-
niu prawdy o jej pochodzeniu, 
a jednocześnie śledzi historię jej mat-
ki. Im mocniej zagłębia się w prze-
szłość, tym bardziej przekonuje się 
o złożoności ludzkich losów czy mo-
tywacji. Marek Harny zmusza bo-
wiem czytelnika do zadawania sobie 
pytań o lojalność, moralność, odpo-
wiedzialność za własne wybory 
i czyny przodków. Na dodatek całą 
historię osadził w dobrze znanych so-
bie realiach, bo dzieciństwo spędził 
w Nowym Sączu w czasach powojen-
nych, kiedy kwestie kolaboracji czy 
kontaktów seksualnych z hitlerowca-
mi były bardzo żywe w pamięci 
mieszkańców. Co więcej, 
pokazał złożoną historię 
tego regionu, gdzie Polacy 
i Niemcy przez stulecia ży-
li obok siebie.

ANETA WIŚNIEWSKA

K S I Ą Ż K AK S I Ą Ż K A

Marek Harny, „Sny wojenne”, 
Prószyński i S-ka, 2018.
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Trzeba o nią 
walczyć

Kołobrzeskie muzeum przygoto-
wało wystawę czasową „Ku nie-

podległości”. Jej tytuł wskazuje, że 
odnosi się ona nie tylko do tej tak 
ważnej dla nas daty – 11 listopa-
da 1918 roku. Celem ekspozy-
cji jest także pokazanie drogi 
naznaczonej poświęce-
niem i walką kilku 
pokoleń Polaków 
o odzyskanie nie-
podległości. Organi-
zatorom chodziło o to, 
by uświadomić współ-
czesnym, że nie zo-
stała ona nam dana 
raz na zawsze. Trze-
ba o nią zabiegać. 
Dlatego na wysta-
wie są pokazani 
m.in. konfederaci barscy, 
którzy walczyli o suwe-
renność państwa. Jest mo-
wa o powstaniach narodowych, 
Legionach Dąbrowskiego, żołnier-
zach Józefa Piłsudskiego, Armii 
Ochotniczej w czasie wojny z bolsze-
wikami, tych walczących w wojnie 
obronnej we wrześniu 1939 roku, aż 
po wojsko polskie na wschodzie, za-
chodzie i w okupowanej ojczyźnie. 

K S I Ą Ż K AW Y S T A W A

Wystawę 
„Ku niepodległości” 
można obejrzeć do 
końca stycznia 
w Muzeum Oręża 
Polskiego 
w Kołobrzegu przy 
ul. Emilii 
Gierczak 5.

W STRONĘ 
ZACHODZĄCEGO 

SŁOŃCA
Jak Dziki Zachód wyrwał się  

poza granice Ameryki.

Niektórzy mówili, patrząc na twoją historię, że zagadką 
jest to, że przetrwałaś. Ale myślę, że nie wiedzieli, co 

mówili, Ameryko”, śpiewał kiedyś jeden z pokolenia rene-
gade muzyki country Waylon Jennings. Ta piosenka to 
apoteoza ojczyzny, w której wszyscy mogą znaleźć własne 
miejsce, swój dom. Miododajna kraina przez wieki była 
marzeniem nie tylko Amerykanów, lecz także Europejczy-
ków. Dla nich stała się legendarnym El Dorado, obsypaną 
złotem Gór Czarnych bezkresną prerią, gdzie każdy ma 
szansę napisać swój życiorys na nowo. W rzeczywistości 
zaś ten Zachód, o którym marzyli, był naprawdę dziki. 
Eksplorowany brutalnie przez hiszpańskich konkwistado-
rów, wykrwawiony przez brytyjskie i francuskie wojska, 
a potem przez samych Amerykanów, niewiele miał wspól-
nego z piękną legendą. 

Tę amerykańską hydrę złożoną z rzeczywistości i z mi-
tu pokazuje Piotr Korczyński w książce „Dawno temu na 
Dzikim Zachodzie”. Jeśli jednak ktoś spodziewa się prze-
czytać opowieść z gatunku „my rifle, my pony and me”, 
może się rozczarować. Ale tylko na początku, bo w za-
mian dostanie opowiedzianą w epizodach historię od 
XVI-wiecznych hiszpańskich wypraw do Nowego Świata, 
przez wojny kolonialistów i meksykańskie powstania, aż 

K S I Ą Ż K AK S I Ą Ż K A

LUSTRO  
HISTORII

Bohaterami tej wystawy są 
mieszkańcy Warszawy sprzed 

lat. Zostali pokazani w taki spo-
sób, że oglądający może odnieść 
wrażenie, jakby przeglądał się 

w lustrze. Okazuje się bowiem, że nasi 
przodkowie wcale tak bardzo się od 
nas nie różnią. Jak twierdzi Katarzyna 
Madoń-Mitzner, jedna z kuratorek, 
„pewne tematy są wciąż aktualne, 
jedne obrazy wywołują nostalgię, in-
ne śmieszą czy zaskakują swoją egzo-
tyką. Jeszcze inne poruszają, burzą 
stereotypowy, wyidealizowany obraz 
stolicy II RP”. W tę podróż w czasie 
oglądającego przenosi ponad 

K S I Ą Ż K AW Y S T A W A 300 zdjęć autorstwa fotoreporterów 
agencji Światowid, działającej w ra-
mach koncernu „Ilustrowanego Ku-
riera Codziennego”. Można zobaczyć 
zdjęcia m.in. Henryka Poddębskiego, 
Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, 
Leona Jarumskiego, które znajdują 
się w zbiorach Narodowego Archi-
wum Cyfrowego. Jak zauważa druga 
z kuratorek, Anna Brzezińska: „Foto-
grafowie w latach 20. i 30. ubiegłego N
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Piotr Korczyński,  
„Dawno temu na Dzikim Zachodzie”,  
PWN, 2018.

Wystawa składa się z ekspozycji w Domu 
Spotkań z Historią przy ul. Karowej 

w Warszawie oraz części plenerowej na 
skwerze Ks. Jana Twardowskiego.

do głośnych w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku 
protestów walczących o swoje 
prawa Indian. To tak, jakby 
ktoś, zamiast podrygiwania na 
końskim zadzie po amerykań-
skim pograniczu, zaproponował 
nam podróż harleyem przez wie-
ki. Ale to nie wszystko, bo 

oprócz prawdy czasu w książce Piotra Kor-
czyńskiego mamy jeszcze prawdę ekranu, czyli opowieść 
o tym, jak twórcy jedynego w swoim rodzaju gatunku fil-
mowego wykorzystali mit Dzikiego Zachodu. Autor poka-
zuje, jak to się stało, że ten tak typowo amerykański pro-
dukt zyskał drugie, jeszcze lepsze życie za oceanem, 
w kultowych spaghetti westernach. A tkwi w tym pewien 
paradoks. Bo Europejczycy przyswoili legendę Dzikiego 
Zachodu niemal bezkrytycznie, a następnie z wielką aten-
cją przerobili ją po swojemu. I odprasowanego, zawsze 
schludnego kowboja w stylu Johna Wayne’a zastąpili za-
kurzonym twardzielem w ponczo, z mroczną duszą, który 
nie jest tak nieskazitelny, ale za to jakby bardziej ludzki. 
Co ciekawe, ten odmitologizowany już kowboj wrócił do 
swojej ojczyzny i znalazł miejsce w westernach lat sie-
demdziesiątych i późniejszych, które powoli dekonstru-
owały czarno-biały, jednowymiarowy obraz Dzikiego Za-
chodu. Jest też w książce Piotra Korczyńskiego trzeci wą-
tek, nasz rodzimy. Bo jak wiele innych krajów, również 
Ameryka chętnie przyjęła bijących się za wolność – jeśli 
nie naszą, to chociażby cudzą – Polaków, powstańców 
listopadowych i styczniowych. 

O czym jest więc książka Piotra Korczyńskiego? Być 
może o tym, że legenda Dzikiego Zachodu, trochę już od-
realniona dzięki serialowi „West World” albo muzyce dark 
country, zachowała swój pierwotny urok i wciąż możemy 
śnić własny „american dream”. 

JOANNA ROCHOWICZ

Więzień Barliony
Nie liczy się to, co czujesz.  
Ważne jest to, jak działasz. 

K S I Ą Ż K AK S I Ą Ż K A

Wasilij Machanienko „Droga szamana. Etap pierwszy: 
początek”, Insignis, 2018

Parametry gracza. Rasa: człowiek. Klasa: szaman. 
Specjalizacja podstawowa: jubiler. Poziom: 1. Tyle 

na początek dostaje Dmitrij Machan, który został uzna-
ny za winnego włamania do programu zarządzającego 
miejską siecią kanalizacyjną i skazany na osiem lat 
więzienia. A jest to więzienie niezwykłe. Zapakowany 
do specjalnej kapsuły bohater ma przeżyć ten czas jako 
więzień w wirtualnym świecie Barliony. Tam, zamknię-
ty wraz z innymi więźniami w kopalni miedzi, musi 
kształtować swój charakter, aby przetrwać. 

Trzeba przyznać, że Machan, skazany raczej w wyniku 
nieudanego zakładu niż za rzeczywiste przestępstwo, 
w wirtualnej rzeczywistości okazuje się wytrawnym gra-
czem. A w kopalni przetrwać nie jest łatwo. Trzeba się 
szybko nauczyć, jak łapać bonusy, zdobywać nowe umie-
jętności, dodatkowe punkty i wspinać się na kolejne pozio-
my. Po pierwszym szoku wywołanym uwięzieniem 
Machan szybko odnajduje się w nowej rzeczywistości. 
Przekonuje się, że ma żyłkę do handlu i dryg do kombino-
wania. Wkrótce, trochę nawet wbrew sobie, zdobywa silną 
pozycję wśród więźniów, a także szacunek strażników. Pro-
ste? Nie do końca, bo gra przecież dopiero się zaczęła…

Machan to bohater serii popularnych powieści z ga-
tunku LitRPG (łączącego konwencję gry fabularnej i po-
wieści science-fiction lub fantasy) rosyjskiego autora 
Wasilija Machanienki, którą rozpoczyna „Droga szama-
na”. W sumie powstało już siedem części opowiadają-
cych o skazańcach, którzy utknęli w Barlionie. Sama po-
wieść jest ciekawie skonstruowana. Przypomina trochę 
instrukcję do gry, a bohater na bieżąco dostaje informa-
cje o swoich postępach. Przekaz autora jest klarow-
ny. Następuje tu swoiste zapętlenie: gracz sta-
je się czytelnikiem, który może poczuć się jak 
gracz. „Droga szamana” to powieść prostych 
komunikatów. Nie ma w niej miejsca na psy-
chologię i analizę zachowań, postaci są jedno-
wymiarowe, bezemocjonalne. Tak jak w grze 
komputerowej. W wirtualu nie liczy się prze-
cież to, co czujesz, tylko to, jak działasz. 

JOANNA ROCHOWICZ

wieku byli prekursorami fotografii 
reportażowej w Polsce”. Dzięki ich 
kunsztowi możemy oglądać tętniącą 
życiem Warszawę sprzed stu lat. 
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Wśród licznych stuletnich rocznic rozmaitych wydarzeń związanych z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości ta bywa trochę niedoceniana. Chodzi 

o przybycie Ignacego Jana Paderewskiego do Polski. Słynny pianista przypłynął 
statkiem do Gdańska ze Stanów Zjednoczonych w pierwszy dzień świąt Bożego Na-
rodzenia, 25 grudnia 1918 roku. 

To, co najważniejsze, już się w tym momencie stało: wojna światowa została za-
kończona, kraj był wolny, w Warszawie działał rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Wie-
le jednak spraw bardzo istotnych dla Polski pozostało niezałatwionych. Paderewski, 
który wcześniej dał się poznać jako aktywny działacz niepodległościowy, nie zamie-
rzał stać z boku. Stąd decyzja o powrocie do kraju.

Celem Paderewskiego była oczywiście Warszawa, ale po drodze postanowił wstąpić do Pozna-
nia. Nieprzypadkowo. Kwestia przynależności państwowej Wielkopolski wciąż była nierozstrzy-
gnięta. Premier Moraczewski w swoim exposé wygłoszonym 20 listopada stwierdził: „Przyłą-
czenie Wielkopolski będzie jednym z naszych pierwszych zadań”.

Trzymający władzę Niemcy starali się nie dopuścić do wizyty Paderewskiego w mieście. Wie-
dzieli, że pojawienie się bardzo popularnego pianisty i działacza zaktywizuje polskie organiza-
cje patriotyczne. W ostatniej chwili podjęli próbę wręczenia Paderewskiemu nakazu opuszcze-
nia Poznania, ale nie byli w stanie przedrzeć się przez kordon Polaków. Pianista zatrzymał się 
w hotelu Bazar. Tam wydano na jego cześć bankiet, on zaś wygłosił płomienne przemówienie. 
Nie czuł się przy tym najlepiej. Długa podróż morska mocno nadwerężyła zdrowie Paderewskiego. 
Musiał się on nawet na jakiś czas położyć, by nabrać sił, i właśnie w tym czasie Niemcy zaczę-
li ostrzeliwać okno pokoju hotelowego, w którym mieszkał.

W takich okolicznościach zaczęło się powstanie wielkopolskie, jeden z niewielu zrywów 
w naszej historii zakończonych zwycięsko. Trwało od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 
roku, czyli mniej więcej półtora miesiąca. Nie bez znaczenia była zbieżność powstania z konfe-
rencją pokojową w Paryżu, podczas której doszło do podpisania traktatu wersalskiego. I któż nas 
reprezentował w stolicy Francji? Ignacy Jan Paderewski wraz z Romanem Dmowskim. Pianista 
pojechał do Paryża już jako premier. Zastąpił na tym stanowisku wspomnianego wcześniej  
Jędrzeja Moraczewskiego.

Nazwisko Paderewskiego jeszcze wielokrotnie, przy różnych okazjach, 
przewijało się w polskiej polityce. Nie ulega wątpliwości, że zawsze kie-
rował się on w swoich działaniach polską racją stanu. Ale potrafił też rów-
nolegle dbać o swoją karierę muzyczną. Odnosił na tym polu liczne suk-
cesy: prestiżowe i finansowe. Za odbycie serii koncertów w USA otrzymał 
pół miliona dolarów. Prawie sto lat temu! Dzisiejsi wirtuozi fortepianu 
z pewnością nie pogardziliby takim kontraktem.

A N D R Z E J 
F Ą F A R A

Mąż stanu  
i fortepianu
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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).

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

16 wydań („Polska Zbrojna”, „Polska Zbrojna. Historia”) 
w cenie 97 zł + 16 E-WYDAŃ ZA DARMO!

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.
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TEL. +48 261 840 400
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JUŻ

W SPRZEDAŻY

POCZTA POLSKA

SALONY EMPIK
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