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Żołnierzom na froncie trudno było
w wigilię Bożego Narodzenia dojrzeć
w rozbłyskach wybuchów i łunach
pożarów pierwszą gwiazdę

ŚLADY
W SIECI

Czy aplikacje sportowe lub
media społecznościowe mogą
być niebezpieczne dla armii?

WOJSKOWY INSTYTUT
WYDAWNICZY
POLECAMY
„Cieszmy się, że żyjemy w pokoju i nikt z nas nie jest
zmuszony dokonywać w ciągu jednej sekundy wyboru
pomiędzy życiem a śmiercią”, mówi Kazimierz Piechowski,
jeden z bohaterów tej książki. Oddaliśmy głos tym, którzy
przeszli piekło wojny i zdecydowali się o tym opowiedzieć
w szczerych, poruszających rozmowach.

KSIĄŻKĘ ZAMÓWISZ NA
sklep.polska-zbrojna.pl
D A R M O W A

P R Z E S Y Ł K A

Z S Z E R E G U W Y S TĄ P

IZABELA
BORAŃSKA-CHMIELEWSKA

CZY MAMY ŚWIADOMOŚĆ, W JAKI
SPOSÓB KTOŚ MOŻE WYKORZYSTAĆ PRZECIWKO NAM ZDJĘCIE,
KTÓRE SAMI OPUBLIKUJEMY
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, LUB
JAKIE DANE PRZEKAZUJEMY, KORZYSTAJĄC
NA PRZYKŁAD Z APLIKACJI SPORTOWYCH?

K

ażdy z nas w mniejszym lub większym stopniu funkcjonuje w cyberprzestrzeni, a co za tym idzie, tworzy pewną ścieżkę informacyjną, która
nie znika wraz z wyłączeniem komputera lub smartfona. Nie da się jej też
wymazać z sieci. Nasza aktywność pozostawia ślad, po którym, jak po nitce do
kłębka, można dotrzeć do informacji mogących zagrozić naszemu bezpieczeństwu, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.
Świadomość tych zagrożeń może niejednokrotnie uchronić nas przed poważnymi
konsekwencjami. Wiedza na ten temat musi być tak szybko aktualizowana, jak
szybko ewoluuje cyberprzestrzeń. Szczególnie newralgiczna jest sfera związana
z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa, w tym wojsko. Jak mówi w udzielonym „Polsce Zbrojnej” wywiadzie płk rez. Remigiusz Żuchowski, od lat zajmujący
się analizą przestrzeni informacyjnej, niektóre dane są na wagę złota i mogą być
groźnym orężem w wojnie informacyjnej.

Boże Narodzenie to spokój, wyciszenie, pojednanie się z Bogiem, bliskimi i samym sobą. Życzymy Państwu – żołnierzom i wszystkim czytelnikom – aby Święta Narodzenia Pańskiego wzmocniły w Państwa sercach poczucie jedności, miłości
i nadziei. Aby kończący się rok był powodem do dumy z podjętych wyzwań, a nowy, 2020 przyniósł satysfakcję, sukces i wszelką pomyślność.
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ŻYCZENIA

ANDRZEJ DUDA
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DRODZY ŻOŁNIERZE!
S Z A N OW N I PA Ń S T WO !

Ś

więta Bożego Narodzenia niosą krzepiące przesłanie pokoju, radości i nadziei.
W ten szczególny czas zwracam się z najlepszymi życzeniami do polskich żołnierzy,
strzegących bezpieczeństwa naszej niepodległej Ojczyzny.
Serdecznie pozdrawiam całą wspólnotę autorów i czytelników „Polski Zbrojnej”;
wszystkich, którzy kultywują chlubne, rycerskie tradycje naszej historii.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę wszystkim Oficerom, Żołnierzom,
Weteranom i Pracownikom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszelkiej pomyślności,
zdrowia i pogody ducha. Dziękuję za Państwa ofiarną służbę, za wytrwałą misję ochrony
Ojczyzny i pokojowego ładu. Życzę, aby wszystkie dni pełnienia tej misji – czy to w kraju,
czy poza polskimi granicami – upływały Państwu bezpiecznie,
w poczuciu dumy i satysfakcji.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2020 Roku!

MATEUSZ MORAWIECKI

MARIUSZ BŁASZCZAK

PREZES RADY MINISTRÓW

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

DRODZY ŻOŁNIERZE
I PRACOWNICY WOJSKA

Z

bliża się czas Świąt i Nowy Rok. W tych
radosnych dniach pamiętamy szczególnie
o Was – ludziach, którym zawdzięczamy
bezpieczeństwo naszych domów. My, Polacy, doceniamy
i szanujemy Waszą niełatwą służbę. Waszą gotowość
do działania, profesjonalizm i oddanie. Wiemy wszyscy,
że w Wojsku Polskim mamy stabilne oparcie, dzięki
któremu możemy z odwagą i nadzieją patrzeć
w przyszłość. Dzięki Wam Polska jest bezpiecznym
miejscem do życia.
Niech nadchodzące Święta przyniosą Wam pokój
i optymizm, a Nowy Rok obfituje w sukcesy zawodowe
i osobiste. Życzę wszelkiej pomyślności i bezpiecznej
służby na rzecz naszej narodowej wspólnoty.
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W

igilia Bożego Narodzenia to czas
szczególny – czas spotkań z najbliższymi,
refleksji i rodzinnego ciepła.
Życzę nam wszystkim, aby nadchodzące Święta
upłynęły w spokojnej atmosferze, były pełne pojednania
oraz wzajemnego zrozumienia. Niech będą momentem
wytchnienia i wewnętrznej harmonii, przygotowania
do wypełniania nowych obowiązków, wyzwań
i realizacji marzeń.
Z okazji najpiękniejszych Świąt serdecznie pragnę
podziękować żołnierzom i pracownikom wojska
za sumienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywaniu
codziennych zadań. Za to, że dzięki Wam nasza
Ojczyzna jest bezpieczna.
W nowym, 2020 roku życzę wszystkim zdrowia
i pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym!
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GEN. RAJMUND T. ANDRZEJCZAK
SZEF SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
S Z A N OW N I PA Ń S T WO

W

przeddzień Świąt Bożego Narodzenia,
u progu Nowego Roku pragnę podziękować
wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojska Polskiego za pełną zaangażowania służbę oraz codzienną pracę. Życzę, aby zbliżający się świąteczny czas
upłynął w spokoju i harmonii.
Wielu z Was spędzi te chwile poza domem, pełniąc
dyżury bojowe i warty, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa. W wigilijny wieczór, dzieląc się opłatkiem,
będziemy o Was pamiętać.
Serdeczne pozdrowienia i myśli kieruję do żołnierzy
wykonujących zadania poza granicami Polski, w ramach

naszych zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych.
Dziękuję za wzorową postawę i życzę Wam bezpiecznego powrotu do domu.
Szczególne wyrazy szacunku i wielkiego uznania
przekazuję weteranom i ich najbliższym, życząc zdrowia
i nieustającej aktywności. Łączę się także myślami z bliskimi tych, którzy w służbie Ojczyźnie odeszli na wieczną wartę.
Wszystkim Państwu składam życzenia pomyślności, rodzinnego ciepła i wytchnienia od codziennych
trosk. Aby przyszły rok był dla nas czasem rozwoju i ambitnych celów.

GEN. JAROSŁAW MIKA

GEN. DYW. TOMASZ
PIOTROWSKI

DOWÓDCA GENERALNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Z

bliżają się najpiękniejsze, pełne radości i rodzinnego ciepła Święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji życzę żołnierzom, zarówno
w służbie czynnej, jak i weteranom, kombatantom oraz
rezerwistom, a także pracownikom resortu obrony narodowej i ich rodzinom niezapomnianych chwil, serdecznych spotkań w gronie najbliższych, zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Dziękuję Państwu za kolejny rok intensywnego wysiłku w różnych obszarach działalności, za dotychczasowy
trud i zaangażowanie oraz godne reprezentowanie Sił
Zbrojnych RP podczas szkoleń, ćwiczeń, misji
wojskowych i innych uroczystości.
Niech świąteczne dni, przepełnione atmosferą wzajemnej życzliwości i spokoju, będą okazją do refleksji
i wytchnienia, a nowy, 2020 rok doda Państwu sił i odwagi do realizacji planów oraz dostarczy wielu powodów
do radości i osobistej satysfakcji.

DOWÓDCA OPERACYJNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
S Z A N OW N I PA Ń S T WO

Z

bliżające się Święta Bożego Narodzenia to
wyjątkowe dni, kiedy przepełnieni nadzieją
przezwyciężamy nawet największe trudności.
To czas, gdy w niepowtarzalnej atmosferze magii Świąt
i ciepła rodzinnego wspólnie przeżywamy spełnienie
oczekiwanego proroctwa.
Niechaj nadchodzące Święta będą pełne ludzkiej życzliwości i przyniosą obfitości wszelkich dóbr.
Wszystkim Państwu, żołnierzom, pracownikom, rodzinom, weteranom, kombatantom oraz przyjaciołom naszej wojskowej społeczności, życzę radosnych chwil,
serdecznych spotkań przy wigilijnym stole oraz wszelkiej pomyślności w nowym, 2020 roku.
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ŻYCZENIA

GEN. DYW. ROBERT GŁĄB

GEN. DYW. WIESŁAW KUKUŁA

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

DOWÓDCA WOJSK OBRONY
TERYTORIALNEJ

PA N I E I PA N OW IE OFICE ROW IE ,
P O D O F I C EROW IE , Ż OŁ NIE RZ E ,
P R ACOW N I C Y DOWÓDZ T WA GARNIZONU
WA R S ZAWA I JE DNOST E K PODL E GŁYCH

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas spokoju i radości. Moment oddechu od obowiązków służbowych i okres, w którym choć na chwilę możemy
zapomnieć o troskach, ciesząc się chwilami spędzonymi
w gronie najbliższych i przyjaciół.
To również czas podsumowań i oceny całorocznych
wysiłków. Dlatego też już dziś pragnę podziękować
Wam za bardzo dobrą służbę i pracę, dyscyplinę i olbrzymie zaangażowanie, a także dyspozycyjność, dzięki
którym możliwe było zrealizowanie powierzonych nam
zadań z tak dobrym skutkiem.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego,
2020 roku życzę wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności! Niech nadchodzący rok obfituje w sukcesy i powody do satysfakcji, niech przysporzy sił do stawienia
czoła wyzwaniom.
Nie zapomnijmy proszę o tych, którzy realizując zadania służbowe, nie będą mogli spędzić Świąt z rodziną.
Życzę wszystkim Państwu dobrego zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.

W

szystkim żołnierzom wojsk obrony terytorialnej życzę, aby świąteczny czas był okresem wytchnienia od codziennych trudów
oraz przyniósł wiele rodzinnego ciepła, bliskości i spokoju. Do naszych poprzedników z Armii Krajowej i powojennych organizacji niepodległościowych, których
chlubne tradycje dziedziczymy, kieruję przede wszystkim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. W tym
szczególnym, bożonarodzeniowym okresie pamiętajmy,
że łączą nas ponadczasowe wartości – Bóg, Ojczyzna
i Rodzina. Niech dla wszystkich Państwa będzie to czas
radosnych i wesołych Świąt, pomyślnych i bezpiecznych.
My pozostajemy z zapewnieniem, że jesteśmy zawsze
gotowi, zawsze blisko.

GEN. BRYG. TOMASZ POŁUCH
KOMENDANT GŁÓWNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

B

oże Narodzenie to wyjątkowy czas dla polskiego społeczeństwa, polskich rodzin i polskiego wojska. To czas, w którym na nowo
odżywają piękne polskie tradycje i obrzędy. To Święta,
które pomimo wielu niesprzyjających momentów historii
były celebrowane przez kolejne pokolenia Polaków.
W tym szczególnym okresie wszystkim żołnierzom
i pracownikom Sił Zbrojnych RP, w tym całej
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Żandarmerii Wojskowej, życzę spokojnych, bezpiecznych, spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego
Narodzenia. Żołnierzom, którzy wykonują zadania
w kraju i za granicą, życzę, by kolejne Święta spędzili
ze swoimi bliskimi. Życzę również, by w Nowym Roku
służba i praca pod biało-czerwoną flagą były dla wszystkich źródłem kolejnych sukcesów, satysfakcji i uznania
Polaków.

7

JÓZEF GUZDEK
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas zadumy nad
bezgranicznym zaufaniem Stwórcy do
stworzenia, Boga do człowieka. „Słowo stało się
ciałem i zamieszkało między nami” (J, 1, 14).
Przyjmijmy to najważniejsze przesłanie, jakie płynie
z Betlejem: zaufajmy Bogu i uczyńmy wszystko, aby
umocnić zaufanie w kręgu rodziny i przyjaciół,

w środowisku pracy i służby. Jest ono niezbędne
w szeregach Wojska Polskiego, w kraju i poza jego
granicami, abyśmy razem mogli wypełnić zobowiązania
wynikające ze złożonej przysięgi wojskowej.
Życzę, aby wzrost wzajemnego zaufania przynosił
błogosławiony owoc w nowym, 2020 roku.
Z darem modlitwy w Świętą Noc Bożego Narodzenia.

MIROSŁAW WOLA

ARCYBISKUP JERZY

EWANGELICKI BISKUP WOJSKOWY

PRAWOSŁAWNY ORDYNARIUSZ
WOJSKOWY

B

óg dla człowieka zawsze był i będzie niepojęty, rodzi się nie w pałacu, lecz w cuchnącej
stajni, nie w stolicy, lecz na prowincji, nie wywodzi się z elit, ale objawia człowiekowi pośród pasterzy. Rodzący się Bóg staje pośród nas ludzi jako człowiek prawdziwy, tymczasem nam najtrudniej zwykle
zmierzyć się z prawdą i naturalnością oraz otworzyć się
na drugiego człowieka i zaakceptować go w jego niedoskonałości. Dla Boga to co zewnętrzne, nie jest najważniejsze, to co najważniejsze zwykle pozostaje ukryte dla
niedbałego, powierzchownego odbiorcy.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę
wszystkim żołnierzom, pracownikom cywilnym polskich sił
zbrojnych oraz ich rodzinom przede wszystkim zdrowia, ale
i umiejętności czerpania autentycznej świątecznej radości
z przebywania ze sobą, oraz oby światło Betlejemskiej
Gwiazdy wskazywało zawsze drogę do domu.

C

hrystus się rodzi! Wysławiajcie Go!
Święta Bożego Narodzenia dają nam piękną
możliwość ponownego dotknięcia tajemnicy
Wcielenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Spotykając się
przy wigilijnym stole, dziękujemy Bogu za to, że stał się taki jak my, aby uwolnić nas z grzechu i niewoli. Narodzenie
w ciele Pana to zwycięstwo nie tylko nad grzechem, lecz
także porządkiem dotkniętej przez grzech ludzkiej natury.
Chrystus, rodząc się z Dziewicy, przez swe urodzenie znosi
podział natury ludzkiej na mężczyzn i kobiety.
Dziewica Maria była zgodą całej ludzkości na wcielenie
Boga, bowiem „o ile sama wola Boża wystarczyła, by stworzyć człowieka, o tyle bez współudziału woli ludzkiej nie
może ona go zbawić”.
Pochylając się zawsze na nowo nad tą wielką tajemnicą
Miłości Boga do człowieka, życzę z głębi serca błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i spokojnego nowego,
2020 roku.
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120 Jak poskromić
Ciepcia

MAŁGORZATA
SCHWARZGRUBER

136 W świecie Wazów

KRZYSZTOF KUBIAK

123 Podwójne życie
pułkownika

ANDRZEJ FĄFARA

138 Wydział bratniej
pomocy

DRUK
ARTDRUK, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka,
www.artdruk.com’
KOLPORTAŻ I REKLAMACJE
Punkt Pocztowy Włocławek
ul. Duninowska 9a
87-823 Włocławek
elzbieta.kurlapska@poczta-polska.pl
tel. 885 870 509 kom. 502 012 187
PRENUMERATA
Zamówienia na prenumeratę wydań papierowych
„Polski Zbrojnej” można składać poprzez:
– www.polska-zbrojna.pl
– www.garmondpress.pl/prenumerata
– www.kolporter.com.pl/prenumerata
Sprzedaż bieżących wydań elektronicznych, w tym
prenumeraty wydań elektronicznych „Polski Zbrojnej”,
dostępna na: http://e-kiosk.pl, www.egazety.pl
PARTNER
Narodowe Archiwum Cyfrowe.
250 tysięcy zdjęć online na www.nac.gov.pl

Zdjęcie na okładce:
Michał Niwicz
Znajdziesz nas tutaj:

Treść zamieszczanych materiałów nie zawsze odzwierciedla
stanowisko redakcji. Tekstów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów.
Egzemplarze miesięcznika w wojskowej dystrybucji
wewnętrznej są bezpłatne. Informacje: 261 840 400.
Zasady przekazywania redakcji miesięcznika „Polska
Zbrojna” materiałów tekstowych i graficznych opisuje
regulamin dostępny na stronie głównej portalu
polska-zbrojna.pl.
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ARMIA / WOJNA

POWIĘKSZENIE

FLYEYE
BEZZAŁOGOWY
SYSTEM POWIETRZNY

Minidron jest pierwszym systemem tego typu rodzimej konstrukcji
i produkcji, który znalazł się w jednostkach Wojska Polskiego. Może być
wyposażony w głowice obserwacyjne z różnorodnymi sensorami, takimi
jak kamery termowizyjna i światła dziennego oraz laserowy
podświetlacz celów. FlyEye są przeznaczone do prowadzenia obserwacji
i zbierania informacji, ale można je także zintegrować z lekkim
uzbrojeniem precyzyjnym.
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FlyEye startuje z ręki bez użycia
dodatkowych urządzeń.

O P R A C . T A D E U S Z W R Ó B E L
F O T . A R K A D I U S Z D W U L A T E K / C O M B A T

C A M E R A

D O R S Z

l Masa startowa – 12 kg
l Długość – 1,8 m
l Rozpiętość skrzydeł – 3,6 m
l Napęd – silnik elektryczny zasilany
z akumulatorów litowo-polimerowych
l Prędkość maksymalna – 120 km/h
l Czas lotu – 150 min
l Pułap – 3500 m (wysokość bezwzględna)
l Zasięg transmisji online – 30 km LOS
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MELDUNEK

Pod błękitną flagą
Na misję ONZ w Libanie
wyjechali polscy żołnierze.

S

Zmechanizowanej. Dowodzi
nimi ppłk Paweł Bednarz.
Do zadań polskich żołnierzy
będą należały ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia,
tzw. blue line, oraz wsparcie
libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. Główną bazą naszych
wojsk będzie Camp Shamrock. Polacy mają współpracować z żołnierzami irlandzkimi oraz węgierskimi. Misja potrwa około pół roku.
Kolejną, drugą zmianę PKW
UNIFIL przygotowuje także
12 BZ. PZ, MG

W A J N C H O L D

ytuacja na Bliskim Wschodzie pełna jest napięć i zaostrzających się konfliktów.
Rolą Polskiego Kontyngentu
Wojskowego będzie nie tylko wspieranie władz Republiki Libanu w zapobieganiu
eskalacji tych napięć, lecz
także ochrona polskich dyplomatów”, napisał prezydent Andrzej Duda do żołnierzy wylatujących na misję Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Libanie.
Pierwszą zmianę PKW
UNIFIL pod egidą ONZ
w Libanie tworzy 222 żołnierzy głównie z 12 Brygady

ATMOSFERA
NA ZAJĘCIACH

ŻOŁNIERZY 2 BATALIONU
ZMECHANIZOWANEGO
15 GIŻYCKIEJ BZ BYŁA GORĄCA. WSZYSTKO DZIĘKI
ĆWICZENIOM Z OBRONY
PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA. CELEM
SZKOLENIA BYŁO
M.IN. ZAPOZNANIE
ŻOŁNIERZY Z WŁAŚCIWOŚCIAMI ŚRODKÓW ZAPALAJĄCYCH ORAZ SKUTKAMI
DZIAŁANIA NAPALMU.

M I C H A Ł

6
ie F-1
Polsk owały
rt
esko kańskie
y
amer wce B-2A
o
bomb i B-52H.
t
Spiri

U S A F

STRATEGIA
SYNERGII
Polskie siły powietrzne
wzięły udział
w manewrach
zorganizowanych
przez Dowództwo
Strategiczne USA.
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C

elem manewrów jest
potwierdzenie gotowości USA i sił sojuszniczych
do współdziałania oraz demonstracja siły militarnej
NATO. W europejskiej przestrzeni powietrznej zadania wykonywały samoloty
amerykańskie dwóch typów: B-2A Spirit i B-52H
Stratofortress. Zadaniem
załóg było współdziałanie
z pilotami myśliwców
państw członkowskich
NATO. W operacji uczestni-

czyli też polscy żołnierze.
„Po raz pierwszy strategiczną rolę w ćwiczeniach
odgrywają siły powietrzne
RP. Amerykańskie bombowce były eskortowane
przez nasze F-16”, stwierdził Mariusz Błaszczak,
szef MON-u. Z kolei
gen. John E. Hyten, dowódca USSTRATCOM, mówił,
że tego rodzaju ćwiczenia
łączą nasze unikatowe
zdolności do obrony i odstraszania. PZ, MKS
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Awanse generalskie
N

a wniosek Mariusza Błaszczaka, ministra
obrony narodowej, akty mianowań na wyższe
stopnie otrzymało z rąk prezydenta Andrzeja Dudy
dziewięciu oficerów. Czwartą gwiazdkę dostali
generałowie broni: Rajmund T. Andrzejczak,
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz
Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił
zbrojnych. Do stopnia generała dywizji zostali awansowani: Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, Jacek Pszczoła, inspektor sił powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ, oraz Dariusz Ryczkowski, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Gen. Rajmund
T. Andrzejczak

szef Sztabu
Generalnego WP,
został awansowany
na najwyższy stopień
generała.

Z kolei pierwszą generalską gwiazdkę otrzymali pułkownicy: Sławomir Dudczak, dowódca 12 Brygady
Zmechanizowanej w Szczecinie; Dariusz Krzywdziński, dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej
we Wrocławiu; Wojciech Ozga, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – zastępca polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych
NATO i UE w Brukseli; oraz Artur Pikoń, dowódca
10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
Prezydent Duda podkreślił, że awans generalski to
wielka chwila nie tylko dla żołnierza, lecz także całej Rzeczypospolitej. PZ, AD, PG
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Ślązak gotowy do służby
Okręt patrolowy został przekazany
marynarce wojennej.
będzie przeznaJednostka
czona m.in. do patrolowa-

nia i ochrony kluczowych
szlaków żeglugowych, podejść do portów, a także
zwalczania terroryzmu i pi-

ractwa. Historia budowy patrolowca sięga 2001 roku,
kiedy powstał program
„Gawron”. Zakładał on budowę dla polskiej marynarki
siedmiu nowoczesnych kor-

Grupa K9
13

Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła nabór kandydatów na
przewodników psów. Jednostka jako pierwsza w WOT buduje w swoich strukturach grupę po-

Pierwsze psy
z przewodnikami trafią do WOT-u najprawdopodobniej na początku
przyszłego roku. W kolejnych latach projekt będzie
kontynuowany w innych
jednostkach OT.

szukiwawczo-ratowniczą K9.
Czworonogi będą wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, np. do poszukiwania
osób zaginionych. W ramach
grupy K9 oprócz przewodnika i psa mają działać także
nawigatorzy, czyli osoby odpowiedzialne za
koordynowanie
akcji poszukiwawczych i kierowanie
zespołem w ich
trakcie, oraz
psychologowie

wet. Przedsięwzięcia nie udało się zrealizować i po projekcie pozostał jeden kadłub.
Resort obrony zdecydował,
aby na jego bazie zbudować
okręt patrolowy. Teraz PGZ
Stocznia Wojenna w Gdyni
oficjalnie przekazała jednostkę marynarce wojennej.
Najpewniej pod koniec listopada na okręcie zostanie
podniesiona bandera i „Ślązak” rozpocznie służbę
w 3 Flotylli Okrętów, wchodzącej w skład Dywizjonu
Okrętów Bojowych.
Patrolowiec rozwija prędkość 30 w., a jego zasięg to
2200 Mm. Został uzbrojony
w 76-milimetrową armatę
OTO Melara, dwa działka
Marlin-WS kalibru 30 mm,
cztery wielkokalibrowe karabiny maszynowe kalibru
12,7 mm, a także cztery
przenośne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych
Grom. PZ, ŁZ

i profilerzy. Dodatkowo spośród nawigatorów zostaną
wyodrębnieni planiści, odpowiedzialni np. za wyznaczanie terenu poszukiwań i przygotowywanie map dla działającego na nim zespołu.
W ramach projektu K9-WOT
w 2019 roku kilkunastu terytorialsów zaliczyło szkolenie
dla nawigatorów. 13 BOT nie
będzie kupowała psów dla
swoich żołnierzy, ale podpowie, jak szkolić zwierzę, by
zdało egzamin państwowy
na psa ratowniczego. Jeśli
mu się uda, dostanie „etat”
w jednostce, która będzie
płacić za jego wyżywienie,
szkolenie i opiekę medyczną.
W kolejnych latach projekt
będzie kontynuowany w innych jednostkach OT. PZ,
MKS

Szkolenia
w Łodzi
Pierwszy raz Polska
będzie liderem
projektu
realizowanego
w ramach PESCO.

M

inister Mariusz Błaszczak zapowiedział
utworzenie Centrum Szkolenia Medycznego Wojsk Specjalnych. Koncepcję zaakceptowali ministrowie obrony
państw Unii Europejskiej
podczas posiedzenia w Brukseli. Stworzenie Centrum to
pierwszy autorski projekt
zgłoszony przez Polskę w ramach stałej współpracy
strukturalnej w dziedzinie
obronności UE PESCO. Ma
powstać w Łodzi, gdzie mieści się Wojskowe Centrum
Kształcenia Medycznego.
Wiosną tego roku placówka dołączyła do grona ośrodków szkoleniowych NATO,
które uzyskały cer tyfikat
NAEMT, międzynarodowej organizacji ratownictwa medycznego, sprawującej nadzór nad kursami medycyny
pola walki (Tactical Combat
Casuality Care – TCCC) na
świecie. WCKMed jako jedyne w Polsce ma tego typu
certyfikat i może prowadzić
kursy TCCC dla żołnierzy
NATO. WCKMed będzie gotowe do przyjęcia kursantów
z wojsk specjalnych z krajów
Unii Europejskiej już w przyszłym roku. Szkolenia w Łodzi będą finansowane ze
środków unijnych.
Partnerem Polski w projekcie mają być Węgry, jego obserwatorami zaś Hiszpania,
Francja, Irlandia i Czechy. PZ,
MKS, EK
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Kraby i raki

NOWA SPÓŁKA LOTNICZA
WZL nr 4 w Warszawie połączą się
z WZL nr 2 w Bydgoszczy.

F

uzja Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4
w Warszawie i bliźniaczej
spółki z Bydgoszczy nastąpi
do końca marca 2020 roku,
a realnie konsolidacja ma potrwać do końca przyszłego
roku. Nowa spółka po połączeniu będzie zatrudniała ponad 1200 pracowników i ma
dysponować trzema kompleksami przemysłowymi –
w Bydgoszczy, Warszawie
i Zielonce. Będzie jedyną
polską firmą odpowiedzialną
za kompleksowy serwis i naprawę używanych przez nasze siły powietrzne samolotów Su-22, MiG-29, F-16
i C-130 Hercules.
Władze PGZ wyjaśniają,
że na rynku nie potrzeba wy-

specjalizowanych podmiotów
z tej samej branży, lecz firmy
oferującej kompleksowe usługi. Dziś obie spółki są mocno
wyspecjalizowane. 80%
przychodów WZL nr 4 pochodzi z obsługi, remontów
i napraw turbinowych silników lotniczych dla Su-22
oraz MiG-29. Pozostałe przychody osiągają z remontów
silników pojazdów lądowych
oraz serwisu napędów do
F-16 i samolotów cywilnych.
Z kolei podstawowym źródłem utrzymania WZL nr 2
jest obsługa maszyn wojskowych wyprodukowanych
przez zachodnie firmy. Połączenie ma zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu lotniczego. PZ, KW

S

iódmy kompanijny moduł
ogniowy Rak trafił do wyposażenia 3 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie. W skład modułu
wchodzą: osiem samobieżnych moździerzy, cztery wozy
dowodzenia oraz artyleryjski
wóz remontu uzbrojenia. To

Z kolei artylerzyści 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie otrzymali armatohaubice Krab wraz ze sprzętem modułu ogniowego
Regina. Do wyposażenia pułku trafiły też trzy wozy dowodzenia baterii artylerii i dwa
amunicyjne. W ramach do-

Rak jest samobieżnym działem
polowym, wyposażonym w moździerz kalibru 120 mm, montowanym na podwoziu kołowym.

Krab to obecnie najpotężniejsze
działo, jakim dysponują polscy artylerzyści. Haubica jest w stanie wystrzelić na odległość około 40 km
do sześciu pocisków na minutę.

już drugi moduł ogniowy Rak
dla 12 BZ. W październiku
2017 roku taki sprzęt otrzymał 1 Batalion w Szczecinie.
Kolejny moduł, trzeci, ma dostać 2 Batalion w Stargardzie.

staw elementów wchodzących
w skład dywizjonowego modułu ogniowego Regina
5 Pułk Artylerii dostał w połowie roku dwa moduły bateryjne. PZ, MG

BLACK JACK W POLSCE
W Żaganiu przekazano obowiązki kolejnej zmianie US Army.

C A R S O N

P E T R Y / 2 N D

A B C T

Ż

ołnierze z 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) „Black Jack” podległej 1 Dywizji Kawalerii z Fort Hood w stanie
Teksas zastąpili swoich kolegów z tzw. Brygady Diabłów, która wchodzi w skład 1 Dywizji Piechoty z Fort Riley w stanie Kansas.
Przez dziewięć miesięcy „Diabły” stacjonowały w czterech garnizonach na zachodzie Polski.
Ich oddziały wzięły udział
w sześciu dużych międzynarodowych ćwiczeniach z udziałem sojuszniczych armii. W sumie do Polski
przybędzie kilka tysięcy żołnierzy wyposażonych w czołgi M1 Abrams, opancerzone
transportery piechoty M-2 Bradley oraz samobieżne haubice Paladin. Zasadnicza
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część amerykańskich sił w polskich garnizonach pojawi się zimą. W styczniu Amerykanów czekają pierwsze wspólne ćwiczenia
z udziałem polskich żołnierzy – „Combined
Resolve XIII” z 11 Dywizją Kawalerii Pancernej w Bawarii. Black Jack to jedna z najbardziej doświadczonych i zasłużonych
brygad w amerykańskiej armii,
jej historia sięga 1917 roku.
PZ, ŁZ
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KTO
ZOSTAWIA
ŚLADY
W SIECI?

Czy zdjęcia z poligonu zamieszczane
przez żołnierzy w mediach
społecznościowych są niebezpieczne
dla armii? Okazuje się, że nawet
mało znaczące dane, które
udostępniamy w internecie,
mogą stanowić zagrożenie.
M AGDA L E NA KOWA LSKA -SEN DEK,
A N NA DĄB ROWSKA , EWA KO RSA K
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English version: polska-zbrojna.pl

R
PPŁK RAFAŁ
ZGRYZIEWICZ:
„Każdy obywatel ma
prawo do wyrażania
opinii, ale jeśli na
koncie, z którego poziomu prowadzi dyskusję, pojawia się
wzmianka, że jego
autorem jest żołnierz zawodowy, to
tego typu komunikacja jest zabroniona”.

ok 2018, Łotwa. W międzynarodowych
manewrach wojskowych niedaleko granicy z Rosją uczestniczyły tysiące żołnierzy z różnych państw NATO.
W przerwach w szkoleniu przeglądali
strony internetowe w telefonach. Jedna
z nich cieszyła się szczególną popularnością. Portal podobno stworzyli żołnierze jako platformę służącą do wymiany poglądów, dyskusji na tematy ważne i błahe.
Użytkownicy mogli też za pomocą umieszczonych
na nim różnego rodzaju linków robić zakupy albo
skorzystać z popularnego portalu randkowego. Kilka osób zamówiło na przykład koszulki, podając
dostawcy adres domowy, inni flirtowali z kobietami
i wysyłali im swoje zdjęcia w mundurach. Kilku
żołnierzy umówiło się nawet na randki. Nie tylko
podawali swoje prawdziwe nazwiska, lecz także
stopnie wojskowe. Zachęcani przez kobiety, wysyłali zdjęcia z wojskowych manewrów. Zdarzyło się
również, że opuścili stanowisko służbowe.
Wojskowi wpadli w pułapkę, którą zastawili na
nich pracownicy Centrum Eksperckiego NATO
ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze. To oni
stworzyli tę stronę, fikcyjny sklep i podszywali się
pod kobiety na portalu randkowym. Wszystko po
to, by wychwycić błędy popełniane przez żołnierzy.
Chciano w ten sposób udowodnić, że dostęp do
wrażliwych danych nie jest wcale taki trudny, jak to
się wojskowym wydawało. A zebrane w ten sposób
informacje mogą być wykorzystane przez przeciwnika, wywiad innego państwa czy hakerów.
„Testowaliśmy, w jaki sposób można wykorzystać
środowisko online i dane, które się tam znajdują,
aby wpływać na żołnierzy. Warto pamiętać, że ilekroć wchodzimy do sieci, zostawiamy tam cyfrowy
ślad. Jeśli dysponuje się odpowiednią wiedzą i techniką, można zbierać te tropy i otrzymać bardzo dokładną, złożoną informację o konkretnej osobie,
a nawet o rzeczach, które chciałaby ona utrzymać
w sekrecie. Bazując na tych danych, można w odpowiedni sposób wpływać, niezauważalnie dla odbiorców, na ich zachowanie”, mówi o eksperymencie Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego
NATO ds. Komunikacji Strategicznej. „To pokazuje, jak łatwo nasz przeciwnik może znaleźć cenne
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informacje i zaatakować siły NATO za pomocą danych dostępnych online. Dlatego trzeba zwracać
uwagę nie tylko na treść informacji, które publikuje
się w sieci, lecz także na to, z kim się nimi dzielimy,
kogo zapraszamy do znajomych, jakie aplikacje mamy w smartfonie, a nawet, jaki typ tego urządzenia
mamy. Każdy z tych elementów stał się istotny.
Część państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego pracuje nad tym, aby zwiększyć swoje regulacje w tej kwestii w stosunku do żołnierzy
i ustalić, co mogą robić w sieci”, dodaje Sarts.
PROBLEM JEST, ROZWIĄZANIA BĘDĄ
Nie ma jednego obowiązującego wszystkie kraje
NATO spisu zaleceń, co może żołnierz w sieci,
a czego nie. Oczywiście Sojusz daje wytyczne dotyczące komunikacji strategicznej, ale szczegółowe
regulacje leżą w gestii poszczególnych krajów
członkowskich. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o to,
by nie umieszczać w sieci tzw. danych wrażliwych.
Co to oznacza? „Każdy, nie tylko żołnierz, musi
zdawać sobie sprawę, że cokolwiek umieści w sieci,
będzie dostępne tam dla każdego, dopóki będzie istniał internet. Dlatego, zanim coś opublikujemy,
warto się zastanowić i osądzić, czy to jest coś, co
będziemy z dumą pokazywać naszym dzieciom,
kiedy dorosną. Nie należy się spodziewać prywatności, jeśli robimy coś online. Jeśli np. żołnierz
działa na portalach randkowych, nie powinien zakładać, że jest to osobista przestrzeń. Posiadacze
smartfonów, którzy chcą mieć te wszystkie modne
i fajne aplikacje, powinni sprawdzić, jaki mają one
dostęp do danych. Zwykle pełen, czyli zbierają informacje o lokalizacjach, odwiedzanych miejscach,
dokonywanych zakupach, gromadzą zdjęcia, filmy,
nagrania. Warto też się zastanowić, czy chcemy się
dzielić tymi danymi z każdym, kto będzie chciał za
nie zapłacić. To są główne zasady, dotyczące nie
tylko żołnierzy, lecz także zwykłych obywateli. Tyle że jeśli wojskowi ich nie przestrzegają, mogą
sprowadzić kłopoty na siebie, swoją jednostkę lub
rodziny”, ostrzega Janis Sarts.
Przykłady niefrasobliwego zachowania w sieci
i korzystania z różnego rodzaju aplikacji można
mnożyć. Zacznijmy od Stravy, czyli jednej z najpopularniejszych aplikacji sportowych, których

U S

W 2017 ROKU APLIKACJA SPORTOWA STRAVA
UDOSTĘPNIŁA TRASY UŻYTKOWNIKÓW,
A INTERNAUCI NANIEŚLI JE NA MAPY SYRII
CZY IRAKU. NIEKTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ
Z DALA OD MIAST CZY WIOSEK, CO
SUGEROWAŁO, ŻE SĄ TAM TAJNE BAZY
WOJSKOWE, A SŁUŻĄCY W NICH ŻOŁNIERZE
TRENUJĄ W OKOLICY

A R M Y
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ZAMKNIĘTE GRUPY? NIE ISTNIEJĄ

W

2017 roku na facebookowej zamkniętej grupie żołnierze wymieniali się zdjęciami nagich koleżanek. Fotografie znalazły się jednak poza grupą. W wyniku śledztwa ponad 55 żołnierzy zostało ukaranych. Rok później okazało się, że folder z podobnymi zdjęciami żołnierek znajdował się na DropBoksie. Amerykański Departament Obrony poinformował, że śledzi to, co dzieje się w mediach
społecznościowych w tym kontekście, a winni będą karani.

używają np. Amerykanie. Wykorzystuje ona informacje GPS
zamontowane w smartfonach i smartwatchach. Nanoszone są
one na mapę z drogami, którymi najczęściej poruszają się
użytkownicy tej aplikacji. W 2017 roku Strava udostępniła
takie trasy, a użytkownicy Twittera nanieśli je na mapy Syrii
czy Iraku. Niektóre z nich znajdowały się z dala od miast czy

wiosek, pośrodku niczego. To z kolei pozwoliło zasugerować,
że funkcjonują tam tajne bazy wojskowe, a żołnierze, którzy
w nich służą, trenują w okolicy. Biegi wokół bazy wojskowej lub lotniska zdemaskowały z kolei żołnierzy w Somalii.
Co więcej, niektórzy nie wyłączali aplikacji po skończonym treningu i używali jej podczas wykonywania codziennych
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Czy selfie z poligonu na Instagramie to dobry pomysł? Zdaniem
Janisa Sartsa, dyrektora Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej, niekoniecznie. „Trzeba być bardzo ostrożnym.
Są sytuacje, w których lepiej nie mieć przy sobie w ogóle smartfona albo stosować bardzo ostre zasady jego używania”.

obowiązków, co mogło doprowadzić choćby do
ustalenia tras patrolu. Polscy żołnierze również nie
wykazują ostrożności i popełniają podobne błędy
jak koledzy z innych państw. Nie są one co prawda
analizowane na forum, ale to nie znaczy, że są niezauważane. Dużym zainteresowaniem cieszą się
m.in. aplikacje biegowe, np. podczas manewrów wojskowych, takich jak „Dragon” czy „Anakonda”. Czasami nie trzeba nawet szukać tras żołnierzy, bo sami
zamieszczają je na portalach społecznościowych.
NA POLIGON BEZ TELEFONU?
Czy monitorowana jest aktywność żołnierzy
w sieci? Ćwiczący rzadko dostają informację, by na
poligonach nie korzystać z prywatnych telefonów
komórkowych. Kilka miesięcy temu, podczas manewrów podsumowujących trzyletni etap szkolenia
pewnego batalionu, kadra dowódcza jednostki
chwaliła się, że żołnierze przez pięć dni nie korzystali z telefonów ani komputerów, przygotowywali
za to papierowe mapy i musieli ograniczyć się wyłącznie do radiostacji. Wszystko na wypadek cyberataku. Tu jednak nie nakazy są najważniejsze. Dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej przyznaje, że najważniejsza jest
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świadomość żołnierzy. „Warto zdawać sobie sprawę
z tego, że na świecie nie ma nic za darmo. Nawet jeśli wydaje się, że coś dostaliśmy gratis, tak naprawdę płacimy za to, zgadzając się, aby ktoś kupił zebrane przez urządzenie dotyczące nas dane”, mówi.
Inna kwestia to zamieszczanie zdjęć w internecie.
Czy selfie z poligonu na Instagramie to dobry pomysł? Zdaniem Sartsa, nie. „Trzeba być bardzo
ostrożnym. Są sytuacje, w których lepiej nie mieć
przy sobie w ogóle smartfona albo stosować bardzo
ostre zasady jego używania. W niektórych krajach
w trakcie operacji żołnierze korzystają ze starych
komórek. Mogą zadzwonić do bliskich, a jednocześnie nie zostawiają takiego elektronicznego śladu
jak smartfon”, mówi dyrektor. Tyle że fajne zdjęcie
roześmianych żołnierzy może być przecież świetną
promocją wojska. Co o tym myślą rzecznicy wojskowi naszych sił zbrojnych? Zdania są podzielone,
a wypowiedzi anonimowe. Jedni przyznają, że nie
należy fotografować sprzętu wojskowego, nie wolno
publikować swoich zdjęć z ćwiczeń poligonowych
i różnych uroczystości. Inni zalecają ostrożność, ale
nie widzą w takiej działalności nic zdrożnego.
„Nie ma oficjalnego zakazu, by żołnierz prowadził
konto w mediach społecznościowych”, mówi jedna
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SZYBKA FOTA NA INSTA?

N

ieprzemyślane publikacje mogą demaskować operacje wojskowe. Tak było m.in. w przypadku rosyjskich żołnierzy. Jeden z szeregowych opublikował na Instagramie zdjęcia z wnętrza transportera opancerzonego. Problem w tym, że dzięki geolokalizacji można było się dowiedzieć, że ów żołnierz wraz z kolegami z jednostki stacjonują na Ukrainie, a nie, jak twierdził Kreml, szkolą się na rosyjskim
poligonie. W związku z podobnymi wypadkami rosyjska Duma przegłosowała zakaz dla żołnierzy publikowania w internecie informacji
o jednostkach wojskowych, ich rozmieszczeniu oraz umieszczania w sieci zdjęć i filmów.

z wojskowych rzeczniczek. Inny oficer prasowy uważa, że taka
sytuacja nie może mieć miejsca. Kto ma rację? „Na oficjalnym
koncie w mediach społecznościowych może komunikować się
ze społeczeństwem w imieniu instytucji osoba, która dostanie
zgodę przełożonego, a następnie zostanie to zaakceptowane
przez Centrum Operacyjne MON. Jeśli chodzi o fanpage jednostek, sprawa jest łatwiejsza, ale oficjalne konta żołnierzy? Musieliby mieć wiedzę, jak komunikować się zgodnie z polityką
informacyjną resortu oraz posiadać pełną świadomość zagrożeń w sieci”, podkreśla ppłk Rafał Zgryziewicz, zastępca
rzecznika prasowego SGWP. Zaznacza, że nie powinno się
eksponować przynależności wojskowej na prywatnych kontach.
„Na to nie ma naszej zgody. Nie można używać stanowiska
i nazwy jednostki, w której się służy, oraz zdjęć z ćwiczeń i treningów wojskowych”, stanowczo wymienia ppłk Zgryziewicz.

Jakie zagrożenia miałoby to nieść? Tutaj łatwo zdobyć informacje metodą po nitce do kłębka. Po oznace rozpoznawczej na
mundurze identyfikujemy jednostkę, w kontaktach szukamy
znajomych, na zdjęciach widzimy rodzinę. Wnikamy coraz
głębiej i głębiej, aż w końcu wiemy wystarczająco dużo, by
móc zrobić całą mapę informacyjną o danym człowieku. Co
dalej? To zależy od tego, kto te informacje zbiera. Najczęściej
takie dane są wykorzystywane w celach marketingowych, ale
sprawa może być poważniejsza, na co zwraca uwagę Janis
Sarts: „Jeśli przeciwnik zbierze informacje o osobie, która jest
częścią sił zbrojnych, wie o jej miejscu pobytu i zna lokalizacje
jej telefonu, to podczas ćwiczeń, misji czy operacji zna też
miejsce pobytu całego oddziału. To może ujawnić zaangażowanie jednostki w określone operacje militarne lub umożliwić
atak na oddział. Z kolei, mając dane dotyczące rodziny
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BEZPIECZNE KOMUNIKATORY TO MRZONKA

O

strzeżenie skierowane do żołnierzy
i pracowników wojska, aby nie wykorzystywali internetowych komunikatorów do celów służbowych, przesłały niedawno służby kontrwywiadu wojskowe-

go. Informacje te trafiły m.in. do
jednostek wojskowych. SKW przestrzega
przed komunikatorami, które zbierają
dane użytkowników, a następnie wykorzystują je w celach marketingowych.

i bliskich żołnierza, można wpływać przez nich na
jego zachowanie czy wybory, albo mu grozić. Wtedy cały oddział może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Zachowując się w odpowiedzialny sposób,
ochraniamy siebie, ale też kolegów z oddziału”.
Zresztą już się zdarzało, że publikacje na prywatnych kontach żołnierzy były przyczyną sytuacji kryzysowych. Na Ukrainie rosyjskie oddziały używały
nadajników GPS z telefonów ukraińskich żołnierzy,
aby zlokalizować ich pozycje. Podczas tej operacji
zdarzały się też przypadki zastraszania rodzin ukraińskich żołnierzy. Takie wypadki miały też miejsce
podczas kampanii w Afganistanie.
KTO ROBI TO DOBRZE?
Czy można w jakiś sposób przygotowywać żołnierzy do świadomego korzystania z internetu?
„Uważam, że wszystkie ćwiczenia natowskich sił
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Chodzi o to, że popularne komunikatory,
np. Whatsapp czy Viber, nie zapewniają
bezpieczeństwa korespondencji, a treść
rozmów jest przechowywana na zagranicznych serwerach.

powinny zawierać też element dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób dane tam umieszczone mogą być użyte
przeciwko nam oraz jak się zachowywać w środowisku online, aby nie przekazywać o sobie za dużo
informacji i nie prowokować niebezpiecznych sytuacji”, mówi Sarts.
Oficerowie pionu komunikacji społecznej zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię. Obecność żołnierzy w mediach społecznościowych bezpośrednio
wpływa na wizerunek całego wojska. „Każdy żołnierz pojawiający się w przestrzeni mediów elektronicznych ma wpływ na to, jak siły zbrojne będą postrzegane. Godna, przemyślana i przygotowana komunikacja pozytywnie wpływa na wizerunek
Wojska Polskiego. Jednakże w wypadku używania
mediów społecznościowych oraz wszelkich aplikacji i akcesoriów typu smart w sposób niewłaściwy,

PPŁK MAREK
PIETRZAK:
„Nie jesteśmy przeciwnikami indywidualnych kont w internecie, ale musimy
przestrzegać zasad.
Nie chcemy zdjęć ze
szkoleń wojskowych,
ale np. fotografie
z rodziną z przysięgi
są pozytywnym przekazem”.
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D W O T

ŻOŁNIERZE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ JUŻ PODCZAS SZKOLENIA
PODSTAWOWEGO UCZĄ SIĘ, JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z MEDIÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

bez świadomości zagrożeń XXI wieku, komunikacja może
przynieść więcej szkód niż korzyści dla wizerunku i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP”, mówi zastępca rzecznika SGWP.
Z tym bywa jednak różnie.
Tajemnicą poliszynela w resorcie obrony jest prowadzona
na Facebooku publiczna debata na temat tego, czy Krym
w Google Maps powinien być oznaczony jako terytorium rosyjskie. Problem w tym, że za przynależnością Krymu do Rosji
opowiadano się na koncie jednej z polskich dywizji. Ślad po
dyskusji prowadzonej przez administratora wojskowej strony
szybko zniknął. „Każdy obywatel ma prawo do wyrażania opinii, ale jeśli na koncie, z którego poziomu prowadzi dyskusję,
pojawia się wzmianka, że jego autorem jest żołnierz zawodowy,
to tego typu komunikacja jest zabroniona”, mówi Zgryziewicz.
Teksty rasistowskie, szowinistyczne, homofobiczne, nacjonalistyczne również nie wpływają dobrze na wizerunek armii.
„Każda skrajność jest zła i tego typu poglądy zawsze są problemem dla instytucji, którą reprezentuje osoba je wygłaszająca.
Wojsko i żołnierze nie są tu wyjątkiem”, dodaje Zgryziewicz.
Przykładem systemowego działania mogą być wojska obrony terytorialnej. Najmłodszy z rodzajów sił zbrojnych wprowadził regulacje dotyczące obecności żołnierzy w mediach społecznościowych. „Z jednej strony, zależy nam na bezpieczeństwie, chcemy chronić naszych żołnierzy i ograniczyć
możliwość rozpoznania formacji. Z drugiej, to sprawa wizerunku. Nasi żołnierze już podczas szkolenia podstawowego
uczą się zasad korzystania z mediów społecznościowych”, mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT-u. Terytorial-

si wydali ulotki z podstawowymi regułami, których ma przestrzegać każdy z żołnierzy formacji. „Dotyczą one wszystkich,
którzy w jakiś sposób – czy to zdjęciem, czy komentarzem –
zasugerują na Facebooku, że są częścią WOT-u. Wtedy są zobowiązani przestrzegać określonych przez nas zasad. Żołnierze
dowiadują się m.in. o tym, że prawo do komunikowania się
w imieniu formacji mają wyłącznie jej dowódca i rzecznik prasowy. Terytorialsi nie mogą komentować wystąpień politycznych, a także słów dowódców i przełożonych. Mają stronić od
treści obelżywych, a także zabezpieczyć dostęp do swojego
konta przed osobami postronnymi.
„Nie jesteśmy przeciwnikami indywidualnych kont w internecie, ale musimy przestrzegać zasad. Nie chcemy zdjęć ze
szkoleń wojskowych, ale np. fotografie z rodziną z przysięgi są
pozytywnym przekazem”, mówi ppłk Pietrzak i dodaje: „Za
nieprzestrzeganie reguł grożą konsekwencje dyscyplinarne od
upomnień po nagany”. Rzecznik przyznaje, że mieli przypadek, gdy żołnierz udostępnił czyjś post zawierający krytykę
karabinka Grot. Był pośrednikiem krytycznej opinii, choć sam
nigdy nie miał tej broni w rękach. „Mieliśmy także przypadek
żołnierzy sfotografowanych w niedbale włożonym mundurze
czy berecie. To są drobiazgi, ale trzeba na nie reagować, by nie
psuć ogólnego wizerunku formacji”, podkreśla rzecznik.
Jak to wygląda w pozostałych rodzajach sił zbrojnych? Kto
ma przekazywać wiedzę, uczulać, szkolić? Sztab Generalny
nie ma wątpliwości. „Organizujemy warsztaty, w których biorą udział osoby odpowiedzialne za komunikację, także w świecie mediów społecznościowych. Pełną odpowiedzialność za to,
jak to wygląda wśród żołnierzy, ponoszą dowódcy jednostek
i instytucji wojskowych. Oni powinni znać zagrożenia, informować o nich oraz dbać o wiedzę i świadomość swoich podwładnych w tej dziedzinie”, wyjaśnia ppłk Zgryziewicz.
Sprawdziłyśmy, jak to wygląda „w realu”... Zapytałyśmy
żołnierzy, naszych znajomych z Facebooka, których konta są
prywatne, a jednocześnie jasno z nich wynika, że ich właścicielami są osoby związane z wojskiem, czy kiedykolwiek rozmawiali z przełożonymi o tym, co mogą w sieci, a czego nie.
Niemal wszyscy byli zaskoczeni, że przełożonych może
w ogóle interesować ich „prywatna” działalność w mediach
społecznościowych.
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POWTARZANA NIEUSTANNIE INFORMACJA, ŻE NASZ PRZECIWNIK JEST SILNY
I W STARCIU Z NIM NIE
MAMY SZANS, MOŻE
SPRAWIĆ, ŻE NAWET
NIE PRZYSTĄPIMY
DO WALKI
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WOJNA
INFORMACYJNA
TRWA
Z Re m i g i u s z e m Ż u c h o w s k i m
o tym, jak groźne są patogeny informacyjne
i jak można się przed nimi uchronić,
rozmawia Paulina Glińska.

W

MICHAŁ

NIWI CZ

obecnych czasach niemożliwe wydaje się funkcjonowanie bez dostępu
do informacji. Co więcej, mogą one
być potężną bronią.
Dostęp do informacji zawsze był niezwykle ważny. Wraz z rozwojem technologii komunikacyjnych
faktycznie jeszcze zyskał on na znaczeniu. W ostatnich latach zwiększyły się nie tylko liczba informacji w przestrzeni publicznej, ale też ich zasięg i dostępność. To może być potężna broń, narzędzie służące do tego, by kreować zachowania, wpływać na
procesy zarządzania i dowodzenia. Pewne dane są
na wagę złota. W odniesieniu do państwa przewaga
informacyjna może decydować o jego funkcjonowaniu, a w kontekście armii – o powodzeniu operacji, bo sprawdzone informacje o przeciwniku zapewniają przewagę na polu walki. Dlatego można
powiedzieć, że wojna informacyjna trwa cały czas.
Na czym ona polega?
Chodzi o wszelkie działania, jakie możemy sobie
wyobrazić w sferze informacyjnej: ataki phishingowe, których celem jest wyłudzenie poufnych danych, kampanie dezinformacyjne czy propagandowe, przekazy bazujące na ludzkich emocjach, manipulowanie faktami czy wyłudzanie danych. Służą
one zniszczeniu więzi między ludźmi, zmianie ich
poglądów, a w efekcie dotarciu do decydentów, tak
żeby mieć wpływ na pewne procesy decyzyjne.

Czy żołnierze są grupą społeczną szczególnie podatną na takie działania?
Są na nie podatni ze względu na to, że mają dostęp do wielu kanałów informacyjnych. Istotna jest
też specyfika służby. Żołnierze muszą być w ciągłej
dyspozycji i niekiedy wykonywać zadania niezbyt
dla nich komfortowe. Jeżeli działają pod zbyt dużą
presją, granica ich wytrzymałości zostaje przekroczona i ich podatność na szkodliwe informacje może wzrosnąć. Poza tym żołnierze są łakomym kąskiem dla graczy wojny informacyjnej z racji dostępu do danych mających znaczenie dla
bezpieczeństwa państwa. Z obserwatorów mogą się
stać aktywnymi, ale nieświadomymi kreatorami
rzeczywistości zagrażającej im samym.
W jaki sposób przeciwnicy starają się wydobywać od nich informacje?
Sposobów jest wiele, chociażby monitorowanie
kont społecznościowych, tak jak to robią Rosjanie.
Na podstawie zdobytych w ten sposób danych budują indywidualne profile osobowe, uwzględniające
m.in. zainteresowania, poglądy polityczne, kontakty
z rodziną, status społeczny, a nawet cechy charakteru. Następnie wykorzystują zasadę tzw. społecznego
dowodu słuszności. Jeśli człowiek nie wie, jakie poglądy są słuszne, przejmuje stanowisko większości
grupy. Jeśli żołnierz interesuje się pływaniem, wciąga się go do grupy pływackiej i powoli zdobywa
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TEMAT NUMERU / ZAGROŻENIA

NIGDY NIE WIADOMO,
W JAKIM CELU ZOSTANĄ WYKORZYSTANE
ZGROMADZONE
DANE. LISTA ZAGROŻEŃ JEST NAPRAWDĘ
BARDZO DŁUGA

jego zaufanie. Z czasem wysyła się mu
linki, bombardując opiniami, które on
w końcu uznaje za swoje. Zyskuje też
przekonanie, że jego zachowanie jest
właściwe, bo przecież inni ludzie, których zna z tej grupy pływackiej, zachowują się tak samo. Zdobyte w ten sposób zaufanie można wykorzystać na różne sposoby.

Na przykład?
O ile da się przewidzieć przewagę fizyczną potencjalnego
przeciwnika, o tyle dużo trudniej przewidzieć skutki wykorzystania przez niego zdobytych informacji. Dlatego tak naprawdę nigdy nie wiadomo, w jakim celu zostaną wykorzystane zgromadzone dane. Możemy tutaj założyć wiele scenariuszy. Żołnierz szantażowany przez przeciwnika może
odmówić wykonania rozkazu lub posunąć się do sabotażu
wewnętrznego i na przykład wyłączyć radiostację, wtedy
gdy powinna działać. Może też otrzymać z zaufanego adresu
e-mail wiadomość z linkiem, który infekuje komputer z danymi. Lista zagrożeń jest naprawdę bardzo długa.

dzi o podobnych poglądach, czyli nic
innego jak permanentne oddziaływanie
informacyjne. Kilka lat temu widziałem porównanie rosyjskiego i natowskiego przekazu w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o Rosję, wykres
przedstawiał linię ciągłą, co oznaczało,
że przekaz był cały czas na tym samym poziomie – iluś tysięcy informacji w danym czasie. Tymczasem przekaz
NATO zobrazowany był linią łamaną, z tendencją zwyżkową
jednie w sytuacjach, gdy coś się wydarzyło. I nie jest istotne,
że Rosjanie powielali te same komunikaty, że tworzyli szum
informacyjny z wielu wersji wydarzeń, że prowadzili tę samą narrację, bo kluczem w przekazie jest permanentne wtłaczanie informacji do głów. Tak, by w końcu ludzie w nie
uwierzyli lub, jak w wypadku szumu informacyjnego, byli
tak zdezorientowani i zmęczeni interpretacją, że każdy patogen informacyjny zaakceptowaliby z wdzięcznością.
Swego czasu głośno było o ukraińskich żołnierzach, którzy dostawali esemesy z informacjami na przykad o tym,
że ktoś z ich rodziny nie żyje. To też element wojny informacyjnej?
Oczywiście. W takich działaniach skuteczne są wszelkie
informacje, które wzbudzą emocje żołnierzy. Najlepiej gdy
przekaz jest negatywny, bo sprawia, że człowiek działa irracjonalnie. Znany jest też przypadek holenderskich pilotów
F-16, którzy uczestniczyli w misji Baltic Air Policing.
W 2017 roku osoby powiązane z Rosją nękały żony pilotów
telefonami z pytaniami o misje i stwierdzeniami, że holenderscy piloci niepotrzebnie się w nią zaangażowali. Taki
przekaz zawsze ma na celu wprowadzenie strachu, a jego
skutkiem mogą być na przykład decyzje o rezygnacji
z udziału w misji.

Jakimi jeszcze technikami posługują się gracze wojny informacyjnej?
Do swoich celów wykorzystują na przykład polaryzację
społeczeństwa, żeby doprowadzić do dezintegracji określonej grupy. W takich sytuacjach, by przekonać kogoś do swoich poglądów, wykorzystuje się tzw. patogeny informacyjne,
czyli celowo stworzone, nieprawdziwe, ale pozornie wiarygodne informacje. Dzięki nim można kreować nową rzeczywistość i wywołać właściwe, zgodne z interesem ich twórcy
zachowanie. W ten sposób można zmienić czyjś światopogląd, postawę społeczną, żeby mieć wpływ na decyzje strategiczne. Na przykład puszczona w obieg i powtarzana nieustannie informacja, że nasz przeciwnik jest silny i w starciu
z nim nie mamy żadnych szans, może sprawić, że nawet nie
przystąpimy do walki. Przykładów użycia takich patogenów
jest zresztą wiele, chociażby osłona dezinformacyjna operacji „Overlord” w roku 1944, czyli lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii, w której wyniku wojska niemieckie dokonały błędnej oceny sytuacji. Systematycznie wprowadzane w obieg patogeny informacyjne wpłynęły na
niewłaściwą dyslokacją wojsk niemieckich zarówno na froncie zachodnim, południowym, jak i wschodnim.

Jak się zatem przed tym wszystkim bronić?
W wojsku stawiałbym przede wszystkim na edukację
związaną z zagrożeniami w środowisku informacyjnym.
Tak jak żołnierze trenują jazdę rosomakiem, naprawę bewupa czy strzelanie, tak samo powinni szkolić się w tej
dziedzinie. Chodzi tu zarówno o technologiczne zaangażowanie przeciwnika, m.in. ataki phishingowe, jak i informacyjne oddziaływanie, czyli wpływanie na konkretne osoby
bądź całe grupy.

Może wystarczy dokonać właściwej selekcji informacji,
żeby uchronić się przed tymi patogenami?
To tylko pozornie jest łatwe. Ostateczny patogen podsyła
się komuś dopiero w momencie, gdy zyskało się pewność, że
to zadziała. Stąd to wcześniejsze „urabianie ciasta”, zdobywanie zaufania konkretnych osób, tworzenie środowiska lu-

Płk rez. REMIGIUSZ ŻUCHOWSKI od ponad dziesięciu lat
zajmuje się analizą przestrzeni informacyjnej. Dwukrotny
uczestnik misji w Iraku, poza tym służył w m.in.
w Eurokorpusie w Strasburgu, w Sztabie Generalnym Wojska
Polskiego oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.
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Żołnierze
VII zmiany PKW
Irak wsiadają do samolotu transportowego na
lotnisku Strachowice we
Wrocławiu. Sierpień,
2019 rok

KLUCZ DO
DOBRYCH
RELACJI
Polscy żołnierze wrócili do
Iraku, by pomóc jego
mieszkańcom w odbudowie
zdolności obronnych kraju.
PAUL I NA
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a misję do Iraku polscy żołnierze po
raz pierwszy pojechali w 2003 roku.
Przez kolejne lata rotacyjnie służyło
ich tam kilkanaście tysięcy, wykonując różne zadania – od szkoleniowych, przez doradcze, logistyczne,
po typowo bojowe. Ostatnia zmiana
zakończyła służbę w 2008 roku, ale
po dziesięciu latach Polacy wrócili do tego kraju.
Tym razem kontyngent był dużo mniejszy, a zakres
zadań żołnierzy – znacznie węższy. „Nasza misja
ma na celu zwiększenie stabilności w tym rejonie,
ale nie prowadzimy tu żadnych działań bojowych.
Zajmujemy się tylko szkoleniem i tylko w tej dziedzinie nasza misja jest podobna do tego, co robiliśmy we wcześniejszych operacjach”, mówi
kpt. Piotr Spólny, rzecznik Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Iraku.

Kpt. Piotr Spólny,
rzecznik Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Iraku:
„Nasza misja ma na
celu zwiększenie stabilności w tym rejonie, ale nie prowadzimy tu żadnych działań bojowych”.

SPECJALIŚCI OD SZKOLENIA
VII zmiana polskiego kontyngentu liczy około
300 żołnierzy z jednostek z całej Polski, m.in.
z Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu,
1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, 15 Brygady
Zmechanizowanej w Giżycku, 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu i 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. I choć wszyscy służą w jednym
kontyngencie, to biorą udział w dwóch różnych
operacjach. W ramach „Inherent Resolve” działają
piloci stacjonującego w Kuwejcie zespołu lotniczego z samolotem transportowym C295 oraz
żołnierze wojsk specjalnych, którzy wspólnie z koalicjantami szkolą irackich żołnierzy, a także doradzają tamtejszym specjalsom. Celem „NATO Mission Iraq” zaś jest pomoc w odbudowie zdolności
obronnych Iraku. Polacy szkolą ludzi zajmujących
się utrzymaniem poradzieckiego sprzętu irackiej armii w sprawności, głównie chodzi o czołgi T-72
i bojowe wozy piechoty BWP-1. „W ten sposób
wspieramy Irakijczyków w odbudowie zaplecza logistycznego wojsk lądowych. Przygotowujemy ich
do tego, by mogli samodzielnie obsługiwać wojskowy sprzęt”, mówi mjr Mariusz Dąbrowski, dowódca
mobilnego zespołu treningowego (MZT). (Ze
względów bezpieczeństwa imiona i nazwiska żołnierzy zostały zmienione).
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Pilotażowe szkolenia irackich żołnierzy częściowo odbywały się w Polsce, ale teraz prowadzi się je
już wyłącznie w Iraku. Zajmuje się tym 12 polskich
żołnierzy – instruktorów MZT stacjonującego w bazie At Tadżi niedaleko Bagdadu. „Jesteśmy już kolejną zmianą, więc mamy doskonałe warunki do
wykonywania zadań”, wyjaśnia mjr Dąbrowski.
Szkolenie irackich żołnierzy jest prowadzone na
podstawie polskich programów w specjalnościach
typowych dla BWP-1 oraz T-72 – mechaników podwozia, elektromechaników oraz mechników uzbrojenia. „Różnica jest taka, że odbywa się tu jeden
czteromiesięczny kurs złożony z trzech etapów: teoretycznego podstawowego, praktycznego specjalistycznego i instruktorsko-metodycznego. W Polsce
to trzy oddzielne kursy”, dodaje mjr Dąbrowski.
NA DRODZE DO INSTRUKTORA
Pierwszy etap szkolenia odbywa się w Electrical
and Mechanical Engineering School (EMES), czyli
irackim odpowiedniku centrum szkolenia logistycznego. Jak przyznają polscy żołnierze, wyposażenie
tej placówki nie odbiega od polskich standardów.
„Na szczęście sale są klimatyzowane, co ma tu
ogromne znaczenie. Od maja do października temperatura powietrza często sięga ponad 40 stopni
w cieniu i nam, Europejczykom, nie tak łatwo się tu
odnaleźć. Znacznie gorzej jest, gdy czasem zabraknie prądu”, przyznaje mjr Dąbrowski. Choć takie
sytuacje rzadko się zdarzają, Irakijczycy nauczyli
się sobie radzić.
Słuchacze w tej szkole spędzają w sumie sześć
tygodni. Podczas wykładów uczą się ogólnej budowy, zasad działania oraz obsługi sprzętu. „Irakijczykom nie brakuje motywacji. Zadają mnóstwo pytań.
Są zaangażowani i widać, że chcą maksymalnie
wykorzystać czas na kursie”, mówi mjr Dąbrowski.
I dodaje, że zajęcia odbywają się z udziałem polsko-arabskich tłumaczy. „Znajomość języka angielskiego wśród szkolących się jest na bardzo niskim
poziomie, więc używanie go nie miałoby sensu,
zwłaszcza słownictwa technicznego”, przyznaje.
Trwające osiem tygodni praktyczne szkolenie
specjalistyczne odbywa się w warsztatach Eastern
Block Facility (EBF). Do dyspozycji są tam dwie
ogromne hale remontowe, a każda z nich może
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Polacy szkolą ludzi zajmujących się utrzymaniem poradzieckiego sprzętu irackiej armii w sprawności.

PRZYGOTOWANI NA WSZYSTKO

Z

anim żołnierze mobilnego zespołu treningowego wyjechali do Iraku, przeszli intensywne szkolenie, m.in. w centrach szkolenia Logistyki w Grudziądzu, Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Poznawali zagadnienia
związane m.in. z metodyką szkolenia, rolą i pracą instruktorów, a także zasady zachowania się wobec miejscowej ludności, kulturę świata arabskiego oraz przechodzili treningi medyczne i strzeleckie. Przed wyjazdem na misję każdy żołnierz musiał ukończyć szkolenie
z przetrwania SERE B.

pomieścić od sześciu do ośmiu egzemplarzy sprzętu. „To tam
uczymy Irakijczyków naprawy czołgów i wozów bojowych
metodą wymiany podzespołów, czyli przez kompletny demontaż i montaż poszczególnych elementów wraz z silnikami. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo znajduje się tu też
park sprzętu technicznego z maszynami piątej kategorii, które są dla nas dodatkowym źródłem pozyskiwania części”, tłumaczy kpt. Marcin Mierczyk, zastępca dowódcy zespołu –
starszy wykładowca.
Trzeci etap szkolenia, obejmujący wszystkie specjalności,
jest adresowany do najlepszych słuchaczy. Kandydaci na instruktorów są kwalifikowani m.in. na podstawie wyników egzaminów z poprzednich części kursu. Do nowej roli przygotowują się przez dwa tygodnie. „Tyle czasu wystarczy, by żołnierze zdobyli solidne podstawy metodyki, choć to niełatwy etap
szkolenia. Zdarza się, że słuchacze, mimo sporej wiedzy, nie
potrafią przekazać jej innym we właściwy sposób. Z czasem
jednak nabywają doświadczenia, tak jak słuchacze pierwszych
edycji kursów, którzy dziś doskonale sprawdzają się tu jako instruktorzy”, mówi mjr Dąbrowski.
Polscy żołnierze z MZT przyznają, że ta praca daje im mnóstwo satysfakcji. Każdy dzień jest inny, przynosi nowe do-

świadczenia. Wiedzą, że to, co robią, ma sens, o czym mogą
świadczyć słowa uznania nie tylko samych uczestników, lecz
także komendantów EMES i EBF. Czy jednak sami się tam
czegoś uczą? „Ktoś mógłby zapytać, czy specjalistom, którzy
w kraju robią to samo, taka misja może coś dać. Nie ma co do
tego wątpliwości. Działamy w nowym terenie, z dala od dobrze znanych nam poligonów i właśnie tu, w tych warunkach
możemy sprawdzić swoją wiedzę. Nie zapominajmy, że Irak
w dalszym ciągu jest krajem objętym konfliktem zbrojnym.
Samo przebywanie w bazie wojskowej, warunki klimatyczne,
środowiskowe diametralnie różnią się od tego, z czym mamy
do czynienia w Polsce”, wyjaśnia kpt. Spólny.
DOBRE RELACJE SĄ WAŻNE
Polscy żołnierze pracują zgodnie z arabskim porządkiem tygodnia, od soboty do środy. „W czwartek przygotowujemy bazę dydaktyczną na kolejny tydzień szkoleniowy, a także pomagamy w innych pracach na rzecz strony irackiej. Piątek zaś
przeznaczamy na własne szkolenie, np. strzeleckie, lub na odpoczynek”, mówi mjr Dąbrowski. Żołnierze mają do
dyspozycji olbrzymie, znakomicie wyposażone siłownie, gdzie
są organizowane różnego rodzaju treningi, m.in. crossfitu, czy
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zawody sportowe. Mogą też korzystać z tzw. strefy MWR, czyli Morale, Welfare, Recreation – miejsca, gdzie można poczytać, pograć w biliard, tenisa stołowego lub na konsoli.
Dla Polaków udział w misji to także szansa na to, by poznać
kulturę Iraku oraz zwyczaje tamtejszego społeczeństwa. „To
nieodłączny element każdej misji. Nasze poglądy oraz wyobrażenia na temat świata diametralnie różnią się od spojrzenia tutejszej ludności. Europejczyków wiele rzeczy może zaskakiwać, choćby w kontekście podejścia do bezpieczeństwa”, przyznaje dowódca MZT i zwraca uwagę na kwestię wydawałoby
się tak banalną, jak użycie drabiny. „Pomimo wielu plakatów
i plansz mówiących o zasadach BHP miejscowi żołnierze i obsługa szkoły zamiast drabiny używają np. wózka widłowego
bądź koparki. Nasze zdziwienie budzi też to, że niemal wcale
nie ma tu ograniczeń pojemności i ładowności samochodów.
W drodze do szkoły wielokrotnie mijamy ciężarówki, w których pasażerowie siedzą nawet na dachach pojazdów”, mówi
kpt. Mierczyk. „Podobne przykłady, które nas dziwią czy zaskakują, można mnożyć. Aby dobrze nam się razem pracowa-

ło, musimy zrozumieć swoją inność, mieć do siebie szacunek”,
tłumaczy kpt. Spólny.
Kluczem do dobrych relacji jest też wzajemne zaufanie.
A to, jak zaznaczają polscy żołnierze, buduje się nie tylko podczas zajęć. Doskonałymi okazjami do rozmów są chociażby
przerwy śniadaniowe w czasie szkolenia i wspólne spożywanie
posiłków. „Irakijczycy opowiadają nam o rodzinach i trudach
codziennego życia. Są uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni
do świata, cieszą się drobiazgami. Ich optymizm bywa zaraźliwy”, przyznaje dowódca MZT.
Zdarza się, że razem z polskimi żołnierzami chcą świętować
ważne wydarzenia z ich życia. Gdy jednemu z irackich żołnierzy urodziła się córka, już następnego dnia przyniósł do szkoły
lokalne smakołyki i zdjęcia dziecka. Podobnie było, gdy jeden
z nich brał ślub. „Takie drobne gesty służą budowaniu wzajemnego zaufania i dobrych relacji. Nie mamy wątpliwości, że jesteśmy traktowani jak przyjaciele. Irakijczycy doskonale rozumieją, po co tu jesteśmy i jaki jest cel całej misji”, mówi
mjr Dąbrowski.

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

Marcina
Adamskiego

W

celu odtwarzania zdolności
obronnych Iraku 22 maja
2017 roku na szczycie NATO
w Brukseli Polska zadeklarowała
wsparcie w szkoleniu irackich żołnierzy. W jaki sposób je prowadzimy?
Od września 2017 roku do maja
2018 roku wydzielony z Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych mobilny zespół
treningowy prowadził szkolenie żołnierzy irackich z wykonywania napraw
i obsługiwania czołgów T-72 oraz bojowych wozów piechoty BWP-1. W podstawowym etapie szkolenia, który odbył się w Iraku, wzięło udział 29 żołnierzy armii irackiej. Następnie
12 najlepszych uczestników zostało zakwalifikowanych do zaawansowanego
kształcenia w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz w 8 Batalionie Remontowym w Kołobrzegu. Trzeci etap, czyli szkolenie z metodyki, odbył się ponownie w Iraku. Po zdaniu
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egzaminów końcowych 12 absolwentów uzyskało certyfikaty instruktorów,
natomiast pozostałych 17 ukończyło
szkolenie na poziomie mechanika.
Przez pewien czas w to szkolenie byli
zaangażowani także żołnierze słowaccy. Na czym polegało ich wsparcie?
W ramach IV i V zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Iraku
w szkoleniu uczestniczyły siły zbrojne
Słowacji. Ich zespół instruktorski przejął od nas zajęcia z napraw i obsługi
BWP-1. Odbyło się to na podstawie
dwustronnego porozumienia ze Słowacją, które objęło dwie edycje szkoleń
w 2018 roku na terenie Iraku. W sumie
udało się wyszkolić 75 żołnierzy irackich, w tym 12 instruktorów, 27 specjalistów i 36 mechaników. Kolejna edycja
polsko-słowackiego MZT, z udziałem
40 żołnierzy irackich, była realizowana
od sierpnia do października. Tylko

w ubiegłym roku przeszkoliliśmy
115 żołnierzy irackich.
I to nie koniec, bo misja wciąż trwa…
W czasie VII zmiany PKW szkoliliśmy 37 słuchaczy w sześciu specjalnościach. W połowie września 2019 odbyły się egzaminy kończące pierwszy
etap, które zaliczyło 36 osób. Drugi
etap pomyślnie przeszło 35 słuchaczy.
Do 26 listopada trwało szkolenie dla
instruktorów, które z wynikiem pozytywnym ukończyło, podbnie jak etap
drugi, 35 żołnierzy. W związku z oczekiwaniami strony irackiej i planami
NATO szkolenia irackich żołnierzy
mają być kontynuowane także w 2020
i 2021 roku.

Płk MARCIN ADAMSKI jest dowódcą
VII zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Iraku.
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INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, Polska
tel.: 261 851 300; faks: 261 851 313
www.itwl.pl
e-mail: poczta@itwl.pl

Prowadzimy działalność innowacyjną w zakresie:
T Badania naziemne i w locie
T Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
T Wspomaganie sterowania eksploatacją
T Symulacja i modelowanie
T Awionika
T Uzbrojenie lotnicze
T Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
T Integracja systemów C4ISR
T Bezzałogowe statki powietrzne
T Struktury kompozytowe
T Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
T Badania paliw i cieczy roboczych
T Testy i certyfikacja wyrobów

Wesołych Świąt
i szczęśliwego
Nowego Roku 2020
życzy Dyrekcja ITWL
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TRZY FILARY
WOJNY MINOWEJ
Z P i o t r e m S i k o r ą o niszczycielach min nowej
generacji, autonomicznych pojazdach podwodnych i zdalnie
sterowanych platformach operujących na powierzchni morza
rozmawia Łukasz Zalesiński.

English version: polska-zbrojna.pl

W
Jeśli chodzi o wojnę
minową, przyszłość
należy do platform
bezzałogowych.
Nie tylko zresztą
do nich...

yobraźmy sobie taką sytuację:
niszczyciel min przemieszcza się
po morzu i natrafia na zagrodę
minową. Rozpoczyna się operacja
rozminowania. Marynarze od początku do
końca znajdują się w bezpiecznej odległości.
Do przeprowadzenia skomplikowanego procesu neutralizacji wystarczą nowoczesne urządzenia. Mrzonka czy niedaleka przyszłość?
Zdecydowanie to drugie. Właściwie dzięki autonomicznym pojazdom podwodnym przeprowadzenie takiej operacji już jest możliwe, choć ciągle jeszcze jesteśmy na początku długiej drogi.
W Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych trwają
prace nad koncepcją rozwoju sił obrony przeciwminowej marynarki. Do współpracy zaprosiliśmy
ekspertów z różnych instytucji resortu obrony,
a także specjalistów z flotylli i dywizjonów. Zakładamy, że nasze możliwości będziemy rozwijali
dzięki trzem projektom. Pierwszy to nowoczesny
niszczyciel min Kormoran. W służbie mamy jeden prototypowy okręt tego typu i trwa budowa
dwóch kolejnych. Chcielibyśmy jednak, aby
w przyszłości marynarka pozyskała ich jeszcze
więcej. Tak by mogły stacjonować zarówno na
wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu Bałtyku.
Kolejny projekt obejmuje wspomniane autonomiczne pojazdy podwodne. Mamy dwa bardzo
dobre systemy – typu Hugin i Gavia. Jesteśmy
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w trakcie pozyskiwania następnych takich pojazdów. Trzeci dotyczy nawodnych systemów bezzałogowych USV [Unmanned Surface Vessel]...
…których jeszcze nie mamy.
Zgadza się. Nad rozwojem tej koncepcji pracujemy w ramach tzw. wymagania operacyjnego
pod kryptonimem „Kijanka”. Zresztą Polska nie
jest tutaj wyjątkiem. O podobnych systemach myślą właściwie wszystkie państwa NATO dysponujące siłami przeciwminowymi. W tej chwili nawodne platformy do zwalczania min ma tylko Dania, a i tak są to urządzenia starszej generacji.
Kierują nimi operatorzy z pokładu jednostek typu
Thetis. Z naszymi sojusznikami współdziałamy
przy okazji unijnego programu PESCO. Spotykamy się, wymieniamy doświadczenia, a wypracowane wspólnie pomysły przenosimy na krajowy
grunt. W przyszłości bezzałogowe systemy nawodne najpewniej będą odgrywać niezwykle
istotną rolę, jeśli chodzi o możliwości prowadzenia wojny minowej. Pod warunkiem oczywiście,
że się sprawdzą i osiągną gotowość operacyjną.
W jaki sposób będą działać?
Mowa o kilkunastometrowych bezzałogowych
i zdalnie sterowanych jednostkach, które będą
operować w strefie przybrzeżnej. Na morze wyruszą z portu, do którego zostaną wcześniej przetransportowane. Sterować nimi będą operatorzy
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siedzący w specjalnych, rozmieszczonych na brzegu kontenerach, które w razie potrzeby będzie można przerzucać
z miejsca na miejsce. Chodzi o zapewnienie systemowi
maksymalnej mobilności. Do obsługi takich pojazdów zostaną przystosowane także kormorany. Oczywiście platformy tego typu, inaczej niż pojazdy podwodne, nie będą mogły działać skrycie. Ich atutem stanie się jednak prędkość
i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Po pierwsze, mają się
przemieszczać szybciej niż pojazdy podwodne, ba – szybciej niż okręty. Po drugie, zakładamy, że przeszukując dno
i klasyfikując znajdujące się pod wodą obiekty, w czasie
rzeczywistym prześlą obraz do operatora. Dla porównania,
pojazd taki jak Gavia rejestruje obraz dna, po czym wraca
na okręt bądź brzeg, gdzie dane są analizowane. Tutaj operator będzie mógł w dużo krótszym czasie podjąć decyzję
o uruchomieniu procedury niszczenia rozmieszczonych
przez przeciwnika min. Sama neutralizacja zresztą również
zostanie przeprowadzona przez platformę USV. Na razie
analizujemy różne pomysły, dyskutujemy o atutach, ale też
słabościach poszczególnych rozwiązań.

ograniczenia związane z gabarytami platform. Niewielkim
jednostkom trudno będzie zapewne wykonywać zadania,
kiedy stan morza przekroczy trzy [stopnie w dziesięciostopniowej skali Douglasa]. A przecież zarówno na Bałtyku, jak
i Morzu Północnym takie sytuacje nie zdarzają się znów tak
rzadko. Do tego dochodzą kwestie związane z obroną przed
atakiem przeciwnika. Trudno sobie wyobrazić, by platformy
zostały silnie uzbrojone. Będą jednak operowały w strefie
przybrzeżnej, w jakimś
stopniu pewnie

A R C H .

P R Y W A T N E

Czyli?
Holendrzy i Belgowie na przykład zamierzają powiązać
zdalnie sterowane nawodne platformy do poszukiwania, klasyfikacji i zwalczania min z okrętami patrolowymi. Z ich pokładów byłyby one opuszczane do morza. Na patrolowcach
znajdowaliby się także operatorzy. Takie rozwiązanie oczywiście zwiększyłoby mobilność systemu. Pamiętajmy jednak, że takie okręty nie są przystosowane do zwalczania
min. Ich kadłuby budowane są ze stali, i choć – jak
każda jednostka – mają obniżone pola fizyczne, to nie w takim stopniu, jak te typowo
przeciwminowe. Istnieje więc dużo
większe ryzyko, że pobudzą zapalnik miny. Inną kwestią jest to, że
podczas skanowania dna nawodne platformy w czasie rzeczywistym będą przesyłać na stanowiska dowodzenia gigantyczne ilości danych. Musi
sobie z tym poradzić zarówno system, jak i sam człowiek. Dlatego pewnie do
ich analizy nie wystarczy jeden operator. Będzie potrzebny zespół specjalistów.
Kolejna sprawa:
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WYCIĄGAMY WNIOSKI z badań, szukamy optymalnych rozwiązań. Na pewno
kolejne kormorany
zostaną troszkę inaczej wyposażone.

Przyjrzyjmy się zatem przez chwilę
temu, co już mamy z takiego sprzętu.
Stawiamy na gavie?
Zdecydowanie. Autonomiczne pojazdy podwodne to kolejny niezwykle istotny element tej układanki. One też doskonale wpisują się w zmiany dotyczące sposobów prowadzenia wojny minowej.
Ten pojazd został skonstruowany w Islandii. Ma
nieco ponad 2 m długości, 40 cm średnicy i spełnia
takie funkcje jak holowany sonar. Gavia porusza
się po trasie wyznaczonej przez operatora. Rejestruje obraz w bardzo dużej rozdzielczości, co znacząco ułatwia klasyfikację podmorskich obiektów.
Potrafi zejść na głębokość nawet 200 m i jednorazowo przeczesać pas o szerokości 120 m. Z dwóch
takich urządzeń marynarka wojenna korzysta od
końca 2013 roku. Zostały przydzielone do 12 oraz
13 Dywizjonu Trałowców i sprawdziły się doskonale. Wiosną 2015 roku, podczas operacji „Open
Spirit” u wybrzeży Estonii, dzięki gavii opuszczanej z pokładu ORP „Mewa” marynarzom udało się
wykryć i sklasyfikować aż 111 min z II wojny
światowej. I to w zaledwie 11 dni. Nasz niszczyciel
min okazał się pod tym względem najskuteczniejszym okrętem w historii natowskiego zespołu
SNMCMG1 [Standing NATO Mine Countermeasures Group One]. Teraz idziemy krok dalej. Po
pierwsze, zmodernizowaliśmy nasze gavie...
Na czym polegały te prace?
Pojazdy zostały uzupełnione o moduł BlueView 2250. Jest on nazywany „gap fillerem”,
czyli wypełniaczem luki. Skanuje morskie dno
bezpośrednio pod kadłubem gavii. Wcześniej nasze pojazdy nie miały takiej możliwości. Aby pokryć wyrwę w sonarowym obrazie, trzeba było
robić nakładki. Innymi słowy, gavia musiała jeszcze raz przejść ponad pominiętym obszarem
w ten sposób, by znalazła się w polu oddziaływania sonarów bocznych pojazdu. Dzięki nowym
bateriom gavie będą mogły pracować pod wodą
dwa razy dłużej – nie trzy i pół jak dotychczas,
ale siedem godzin.
Dwie gavie to w sumie niewiele...
Wkrótce zapewne nasze siły przeciwminowe
dostaną kolejne. Wszystko wskazuje na to, że ta-
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kie urządzenia znajdą się w wyposażeniu dwóch nowych kormoranów. Procedury związane z ich pozyskaniem trwają. Na tym jednak nie koniec. Nasi
marynarze mają także do dyspozycji
autonomiczny pojazd innego typu. To
Hugin 1000MR, z którego korzysta załoga ORP „Kormoran”. Kolejne najpewniej trafią na seryjne niszczyciele
min projektu 258.

Czym hugin różni się od gavii?
Przede wszystkim jest większy. Może schodzić
na większe głębokości, pracować dłużej i jednorazowo przeskanować większy obszar. Dysponuje
też innym oprzyrządowaniem. Został wyposażony
w sonary syntetycznej apertury. Bez wchodzenia
w szczegóły, działają one na trochę innych zasadach niż klasyczne sonary. Oczywiście, można
było zainstalować je także na gavii, ale nie chcieliśmy tego robić. Zależało nam, by mieć do dyspozycji swego rodzaju miks systemów.
Dlaczego?
Poszukiwanie min to skomplikowany proces.
Nierzadko zdarza się, że dany akwen przeszukany
przy użyciu sonarów jednego typu zostaje uznany
za czysty i oznaczony na mapach kolorem zielonym. Kiedy po kilku latach wraca się tam z innymi urządzeniami, okazuje się, że jednak miny tam
są. Morskie dno przez cały czas pracuje, zmienia
ukształtowanie, odsłania tajemnice. Ale to także
kwestia różnych technik jego skanowania. I nie
sugeruję, że jedna jest lepsza od drugiej. Jest po
prostu inna i w określonych sytuacjach może okazać się skuteczniejsza. Dlatego też, kiedy podczas
operacji „Open Spirit” wody litewskie, łotewskie
czy estońskie przeszuka okręt belgijski, warto po
pewnym czasie skierować tam jednostkę z Niemiec. A wszystko dlatego, że dysponuje ona innym wyposażeniem.
Niezwykle ważnym elementem tej układanki są
kilkakrotnie przywoływane niszczyciele min typu Kormoran. Na razie w służbie jest jeden,
ale już słychać, że to jedna z najlepszych tego
typu jednostek w NATO. Na czym polega jej
wyjątkowość?
Okręt ma wiele atutów, począwszy od kadłuba
z amagnetycznej stali i cichego napędu, a skończywszy na właściwościach manewrowych. Dla
mnie najważniejsze jest jednak to, że został wyposażony w nowoczesne sensory i efektory, może z wyjątkiem armaty na dziobie. Podwodne
pojazdy pozwalają nie tylko na poszukiwanie

W I Ś N I E W S K I

pod osłoną, czy to systemów brzegowych, czy okrętów.
Do rozważenia jest jeszcze sporo takich kwestii. Generalnie jednak, jeśli
chodzi o wojnę minową, przyszłość należy do bezzałogowych platform. Nie
tylko zresztą do nich...

J A R O S Ł A W
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OKRĘT MA WIELE ATUTÓW, POCZĄWSZY
OD KADŁUBA Z AMAGNETYCZNEJ STALI
I CICHEGO NAPĘDU, A SKOŃCZYWSZY NA
WŁAŚCIWOŚCIACH MANEWROWYCH
i klasyfikację min, ale też na ich zdalne niszczenie. I właśnie w tę stronę zmierza świat. Pamiętajmy przy tym, że
ORP „Kormoran” to jednostka prototypowa. Seryjne okręty projektu 258 powinny być jeszcze lepsze. Wyciągamy
wnioski z badań kwalifikacyjnych, a przede wszystkim eksploatacyjno-wojskowych, szukamy optymalnych rozwiązań. Na pewno kolejne kormorany zostaną troszkę inaczej
wyposażone. Na razie jednak zbyt wcześnie na szczegóły.
Polska marynarka jest, oględnie mówiąc, w nie najlepszej
kondycji. Siły przeciwminowe jednak pozytywnie się na
tym tle wyróżniają. Czy mamy szansę ulokować się w natowskiej czołówce?
Wejście do służby kormoranów na pewno da nam bardzo
wiele. Większość z państw NATO, które dysponują siłami

przeciwminowymi, w najbliższych latach będzie wprowadzała do służby nowe jednostki, w tym platformy bezzałogowe. W tym kierunku zmierzają Holandia, Belgia, Niemcy, Norwegia czy Włochy. My okręt nowej generacji już
mamy. Do tego dochodzą ludzie, którzy wynieśli ogromne
doświadczenie ze służby w natowskich zespołach
SNMCMG1 i SNMCMG2. To ogromny kapitał. A jeśli
jeszcze uda się wdrożyć koncepcję, nad którą pracujemy,
polskie siły przeciwminowe znajdą się w ścisłej natowskiej
czołówce.

Kmdr PIOTR SIKORA jest szefem Oddziału Morskich Systemów
Walki w Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.
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DZIĘKI WYKORZYSTANIU
GRUP POZORACYJNYCH,
ĆWICZĄCY ŻOŁNIERZE
CAŁY CZAS REAGUJĄ NA
REALNE ZAGROŻENIA
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Marsz do
doskonałości
Podstawowe umiejętności mogą
zdecydować o zwycięstwie na polu
walki. Wiedzą o tym podhalańczycy,
którzy nieustannie dążą do osiągnięcia
mistrzostwa w zielonej taktyce.

M I C H A Ł
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pokojnym, ale równym tempem
pluton zmierza w kierunku skrzyżowania. Dotychczas pododdział
pokonywał teren w ugrupowaniu
zwanym „cygaro”, czyli stworzonym
z dwóch linii żołnierzy rozciągniętych
po obu stronach drogi. Podhalańczycy
idący na szpicy zasygnalizowali jednak
możliwe niebezpieczeństwo, co wymaga zmiany taktyki. Od teraz z jednolitej
formacji wyodrębniają się trzy drużyny.
Ich szyk z daleka wygląda na chaotycz-

Z IELIŃ SKI

ny, ale tak naprawdę każda z nich starannie zabezpiecza inny sektor. W momencie kontaktu z przeciwnikiem żołnierze są w stanie błyskawicznie
utworzyć linię bojową z każdej strony.
MASKOWANIE W DRODZE
St. sierż. Jan Bożek z 1 Batalionu
Strzelców Podhalańskich podkreśla, że
takie rozwiązanie w Wojsku Polskim
stosuje się od niedawna. „Podpatrzyliśmy je u Amerykanów. Ugrupowanie
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to bardzo dobrze sprawdza się w terenach otwartych, dlatego najpierw stosowaliśmy je podczas misji w Afganistanie. Nie ma jednak znaczenia, czy
do pokonania mamy pustynię, czy polanę. Jest ono tak samo skuteczne”,
mówi st. sierż. Bożek.
Sprawne przemieszczenie zależy jednak nie tylko od przyjętego ugrupowania, lecz także od właściwego kamuflażu. Odsłoniętą dłoń lub fragment twarzy
można wypatrzyć nawet z dużej odległości. Aby temu zapobiec, korzysta się
ze specjalnych strojów maskujących.
W przemarszu wystarczą jednak komi-
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W PRZEMARSZU DO
MASKOWANIA WYSTARCZĄ KOMINIARKI
I RĘKAWICZKI TAKTYCZNE. W TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH
MOŻNA UŻYĆ SPECJALNYCH FARB DO
CIAŁA ORAZ ELEMENTÓW ROŚLINNOŚCI
niarki oraz rękawiczki taktyczne.
W trudniejszych warunkach można
użyć specjalnych farb do ciała oraz elementów roślinności, które skutecznie
pozwolą żołnierzowi wtopić się w teren.

„Na otwartej przestrzeni obniżamy
sylwetkę lub się czołgamy. Jeżeli w czasie przemieszczania coś nas zatrzyma,
na przykład opór przeciwnika, możemy
rozwinąć także siatki maskujące. Teraz
mamy do dyspozycji siatki najnowocześniejszego typu, które nie przepuszczają
promieni słonecznych. Mogą skutecznie
ukryć całą kompanię, także przed lotnictwem”, tłumaczy st. sierż. Bożek.
WYCOFANIE
PRZEZ ZROLOWANIE
Po pokonaniu kilkudziesięciu metrów pluton dociera do niewielkiego

M I C H A Ł
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nasypu. Po jego drugiej stronie znajdują się domy jednorodzinne oraz kilkupiętrowe bloki. Jest to idealne miejsce
na zasadzkę, dlatego żołnierze ukryci
w gęstej roślinności uważnie obserwują
przedpole. Ciszę przerywa meldunek
o kontakcie ogniowym na prawej flance
– okazało się, że podhalańczyków nie
zawiodła intuicja.
Sam atak nastąpił jednak z niespodziewanego kierunku. Dzięki przyjętemu wcześniej ugrupowaniu dwie
drużyny mogą natychmiast odpowiedzieć na ostrzał. Chwilę później dołącza do nich trzeci pododdział. W obli-

czu silnego ognia dowódca podejmuje
decyzję o wycofaniu. Żołnierze
płynnie rolują szyk, wzajemnie osłaniając odwrót. Cały manewr trwa niespełna minutę.
Chociaż szkolenie prowadzone
w kompaniach 1 Batalionu Strzelców
Podhalańskich obejmuje doskonalenie
podstawowych umiejętności, to mogą
się one okazać fundamentalne i decydować o skuteczności podhalańczyków na polu walki. Dowódca 3 kompanii zmechanizowanej, kpt Damian
Bieńko, zaznacza, że jego żołnierze
już wcześniej bardzo dobrze opano-

wali wszystkie procedury dotyczące
przemieszczenia się oraz reagowania
w wypadku nagłego kontaktu z przeciwnikiem.
„Nieustannie szlifujemy te techniki,
ponieważ tylko w ten sposób podczas
boju będziemy w stanie uniknąć błędów. To także dobra okazja dla dowódców plutonów oraz drużyn do jeszcze
lepszego zgrania swoich pododdziałów.
Jednocześnie podczas szkolenia wykorzystujemy grupy pozoracyjne imitujące przeciwnika. Dzięki temu przez cały
czas reagujemy na realne zagrożenia”,
podsumowuje oficer.
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Leopardy
szyte
na miarę
Jednostki pancerne
przygotowują się
do przyjęcia
zmodernizowanych
leopardów. Nie wiadomo
jednak, kiedy
pododdziały wyposażone
w nowe czołgi osiągną
gotowość bojową.
BO GUS Ł AW
P OL I TOWS K I

M

odernizacja czołgów Leopard 2A4 do
standardu Leopard 2PL ma zwiększyć możliwości bojowe tych wozów
oraz poprawić bezpieczeństwo żołnierzy. Jak zapewniło Centrum Operacyjne MON,
jeszcze w tym roku powinny się rozpocząć dostawy do jednostek pierwszych takich maszyn. Na
pytanie, skąd wziął się blisko roczny poślizg w realizacji programu, odpowiedziano, że był spowodowany przede wszystkim przedłużającymi się testami prototypu oraz koniecznością wprowadzenia zmian będących następstwem wyników
uzyskanych podczas testów.
Kontrakt na modernizację polskich leopardów
Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał z Polską
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Grupą Zbrojeniową w grudniu 2015 roku. Umowa
dotycząca 128 maszyn opiewała na 2,4 mld zł.
Głównymi wykonawcami zostały polskie Zakłady
Mechaniczne „Bumar-Łabędy” wraz z partnerem
zagranicznym – niemieckim koncernem Rheinmetall. Pierwotnie termin wykonania całego zamówienia wyznaczono na koniec 2020 roku, a dostaw do 10 Brygady Kawalerii Pancernej pierwszych egzemplarzy po modernizacji – na jesień
2018 roku. Niestety tak się nie stało. Dlaczego?
„Z uwagi na złożoność procesu modernizacji
czołgów nie da się uniknąć niedoskonałości konstrukcyjnych, które należy usunąć przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. To właśnie m.in. konieczność ich wprowadzenia wpłynęła na
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Zmodernizowany
czołg Leopard 2PL
po raz pierwszy zaprezentowano publicznie we wrześniu
na kieleckich targach zbrojeniowych.

wydłużenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia testów
prototypu, a w konsekwencji na przesunięcie terminu dostaw zmodernizowanych czołgów”, odpowiada Inspektorat
Uzbrojenia MON. Od momentu podpisania umowy w 2015
roku zmieniły się jeszcze inne rzeczy. W 2018 roku zawarto aneks, zwiększający zakres modernizacji do 142 czołgów
oraz wprowadzajacy dodatkowe funkcjonalności w czołgach. Roczny poślizg nie stanowi wielkiego problemu. „Potrzebujemy czołgów niebędących w fazie testowej, lecz
sprawdzonych, abyśmy w każdej chwili mogli wykonywać
zadania zgodnie z wojennym przeznaczeniem”, mówią pancerniacy w nieoficjalnych rozmowach. Dodają, że najważniejsze jest to, by modernizacja została przeprowadzona starannie i aby podczas eksploatacji nowej wersji czołgów było jak najmniej usterek.

Gen. bryg. ARTUR PIKOŃ, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej:
„W związku z prowadzoną modernizacją
czołgów Leopard 2A4 do wersji PL w brygadzie ma zostać rozwinięty drugi batalion
wyposażony w nowe wozy. Dlatego po
otrzymaniu nowego etatu w przyszłym roku będziemy chcieli przyjąć do służby
w naszej jednostce około 250 żołnierzy”.

Bez zniecierpliwienia na nowe wozy czeka również gen.
bryg. Artur Pikoń, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej. „Jesteśmy przygotowani do przyjęcia nowych wozów.
Wiemy, jak szkolić załogi. Mamy odpowiednią infrastrukturę i doświadczony personel oraz opracowany harmonogram
oddawania do modernizacji kolejnych czołgów”, wyjaśnia.
Generał o zaletach sprzętu, który ma otrzymać, woli na razie
szczegółowo się nie wypowiadać: „Najpierw muszę dotknąć
nowego wozu, wsiąść do niego, w warunkach poligonowych
zobaczyć, co potrafi. Wówczas będę mógł wyrazić opinię”.
ZDANIEM PANCERNIAKÓW
Więcej o zmodernizowanych czołgach mówią instruktorzy
ze świętoszowskiego Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL),
którzy jako konsultanci współpracowali z zakładami

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

PRZYGOTOWANI DO SZKOLENIA
Termin osiągnięcia gotowości bojowej pierwszych pododdziałów wyposażonych w czołgi zale-
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w Łabędach na różnych etapach prac modernizacyjnych. Do Ośrodka trafią pierwsze czołgi po
modernizacji, na których będą trenować żołnierze.
Komendant OSL-u, mjr Marcin Wdowiak, mówi,
że do szkolenia załóg potrzebuje sześciu maszyn.
„Zajęcia można prowadzić na czterech wozach,
a dwa wykorzystać do szkolenia personelu logistycznego. Podczas eksploatacji w którymś z nich
może jednak wystąpić np. usterka i trzeba będzie
posłużyć się czołgiem rezerwowym”, wyjaśnia.
Mł. chor. Tomasz Potęga, instruktor Ośrodka,
zmodernizowane maszyny poznał już dosyć dobrze. Ze specjalistami Zakładów Mechanicznych
„Bumar-Łabędy” brał m.in. udział w testach, których celem było sprawdzenie możliwości strzelania z czołgu amunicją nowego typu DM-63
i DM-11. „Leopard PL ma znacznie zwiększoną
ochronę balistyczną, którą daje dodatkowe opancerzenie wieży. Zastosowano też dodatkową
ochronę przeciwwybuchową we wnętrzu czołgu”,
wymienia. Podoficer chwali nowy system stabilizacji armaty. „Rezygnacja z napędu hydraulicznego i zastąpienie go elektrycznym zwiększa znacznie szybkość naprowadzania armaty na cel oraz
precyzję ognia”, dodaje. Zdaniem specjalisty, na
słowa uznania zasługuje zainstalowanie nowoczesnej, niezależnej kamery termowizyjnej dla dowódcy czołgu. W sumie w spolonizowanym leopardzie znajdują się trzy kamery termowizyjne,
pozostałe są dla działonowego oraz kierowcy.
Tomasz Potęga chwalił też zamontowanie dodatkowego agregatu prądotwórczego, który umożliwia pracę wieży wozu bez potrzeby uruchamiania
silnika głównego. W pojeździe znalazło się także
miejsce na dodatkowe kosze do przechowywania
wyposażenia osobistego załogi.
Zarówno komendant Ośrodka, jak i instruktor
mieli jednak problem z odpowiedzią na pytanie,
czy leopard PL będzie lepszy niż wersja A5. Ich
zdaniem, nowy czołg będzie czymś między wersją A4 i A5 z elementami wozu A6. Obaj pancerniacy wymieniają kolejne zalety modernizacji:
„Z czołgu PL będziemy mogli strzelać amunicją
różnego rodzaju, ze względu na modernizację armaty i niektórych elementów”. Leopardy PL uważają zatem za pewnego rodzaju kompromis: czołgi nowoczesne, ale szyte na miarę środków, które
armia na ten cel mogła przeznaczyć.
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ży nie tylko od producenta i wykonawcy modernizacji, lecz także od ich użytkowników, czyli żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Zdaniem
gen. Artura Pikonia, biorąc pod uwagę, że cały
proces przezbrajania potrwa jeszcze dwa lata, brygada jest do tego w zupełności przygotowana.
„Nowe wozy mamy przyjmować na zakładkę. Załogi z 1 Batalionu Czołgów będą przekazywały
posiadane wersje wozów 2A4 do modernizacji
i przesiadały się do nowych. Zaplanowano płynne
przezbrajanie z zachowaniem gotowości bojowej”,
mówi generał.
Czy załogi nowych czołgów do tego czasu będą
jednak już dostatecznie przeszkolone? Zdaniem
dowódcy świętoszowskiej jednostki nie powinno
być z tym problemów. Każda załoga leoparda PL
ma odbyć dwutygodniowe szkolenie na nowych
wozach u wykonawcy modernizacji. Później wystarczą kolejne dwa tygodnie treningów w miejscowym ośrodku i wszystkie osoby funkcyjne
czołgu powinny umieć dobrze posługiwać się nowym sprzętem. „Chodzi nie o szkolenie od podstaw, bo obie wersje są bardzo podobne. Załogi
mają poznać jedynie nowe urządzenia”, wyjaśnia
gen. Pikoń.
Okazuje się, że z przyczyn niezależnych od dowództwa brygady znacznie trudniejszy będzie
etap przygotowania załóg formowanych z ludzi
nowo wcielonych do jednostki. Aby z cywila zrobić dobrego działonowego, kierowcę czy ładowniczego, potrzeba około sześciu miesięcy. Tymczasem w brygadzie cały czas nie ma etatu dla mającego powstać drugiego batalionu czołgów na
leopardach PL. Jednostka zatem nie może kwalifi-

Gen. broni Jarosław
Mika, dowódca generalny rodzajów sił
zbrojnych:
„Dzięki modernizacji
czołgów Leopard 2
zwiększą się potencjał bojowy i możliwości manewrowe
pododdziałów pancernych, a tym samym ich zdolność
do rażenia”.
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Typ 2A4 był najliczniej produkowaną
wersją leopardów.
Do 10 Brygady
Kawalerii Pancernej
czołgi te trafiły
w 2002 roku.

WSZYSTKIE PODODDZIAŁY PANCERNE
ZE ŚWIĘTOSZOWA PEŁNĄ GOTOWOŚĆ
BOJOWĄ DO DZIAŁANIA Z UŻYCIEM
NOWYCH LEOPARDÓW OSIĄGNĄ
DOPIERO OKOŁO 2025 ROKU
kować i wcielać do służby w mającym powstać batalionie
nowych żołnierzy.
A PRACA WRE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja:
„Rozpoczęcie formowania batalionu czołgów w 10 BKPanc
jest planowane w 2020 roku. Niezwłocznie po otrzymaniu
etatu brygada rozpocznie nabór żołnierzy do nowo tworzonego batalionu”. Jeżeli więc poprawka do etatu nowego batalionu dotrze do brygady w pierwszych miesiącach 2020 roku, to nabór wszystkich ochotników do służby zakończy się
w roku 2022. Co ważne jednak, kandydat z cywila nie od razu ruszy na kurs pancerniacki. „Tych ludzi w pierwszej kolejności musimy wyszkolić jako żołnierzy. Potrwa to kilka
miesięcy. Dopiero później taki człowiek może się szkolić na
konkretnym stanowisku”, dodaje dowódca brygady.
Ostatni członkowie załóg leopardów PL będą przygotowani do działania w nowych czołgach dopiero w 2023 roku. Jeżeli dodać do tego czas potrzebny na zgrywanie załóg plutonów i kompanii, to wszystkie pododdziały pancerne ze Świę-

toszowa pełną gotowość bojową do działania z użyciem
nowych czołgów osiągną dopiero około 2025 roku.
Mimo tych problemów w jednostce cały czas trwają przygotowania do przyjęcia zmodernizowanych maszyn. Ośrodek Szkolenia Leopard otrzymał niedawno jeden z trzech symulatorów niezbędnych do szkolenia – nowoczesny trzystanowiskowy SJCL-6P dla kierowców. Niestety brakuje
jeszcze dwóch najważniejszych – ASPT i AGPT. Pierwszy
z nich służy do szkolenia dowódcy czołgu i działonowego.
Dzięki możliwości dołączenia do niego stanowiska kierowcy
umożliwia w trybie wirtualnym, ale bardzo zbliżonym do
naturalnego, naukę działania tych osób funkcyjnych w różnych sytuacjach współczesnego pola walki. AGPT ma jeszcze więcej możliwości. Można w nim szkolić jedną czy dwie
załogi, a nawet wszystkie załogi plutonu jednocześnie. Urządzenie to pozwala na organizowanie nie tylko działań taktycznych, lecz także pojedynków pancernych. „Włączając
wszystkie symulatory w sieć, będziemy mogli stworzyć szerokie spektrum pola walki z odwzorowaniem działania na
nim całej kompanii czołgów”, mówi mjr Wdowiak.
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ROTACJA
IM NIESTRASZNA

Dwanaście miesięcy temu w Wielonarodowej
Brygadzie przeprowadzono pierwszą rotację oficerów.
Udział w szkoleniach zagranicznych szybko pozwolił włączyć
w szeregi jednostki nowych żołnierzy.
P I OTR
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czteroletniej historii brygady litewsko-polsko-ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG) mijający rok
wydawał się najtrudniejszy. Jednostkę opuściła
część oficerów, którzy służyli w Lublinie od
momentu jej powstania. Oni doskonale znali specyfikę
służby w międzynarodowej brygadzie, bo wielu z nich
uczestniczyło w tworzeniu wszystkich jej procedur operacyjnych. Proces rotacyjny, podzielony na dwie tury, objął
wszystkich oficerów ukraińskich i litewskich oraz sporą
grupę polskich. „Rzeczywiście stanęliśmy przed dużym
wyzwaniem, ale nie mogło być mowy
o zaskoczeniu, bo przecież doskonale
wiedzieliśmy, że co trzy lata większość naszych oficerów podlega rotacji”, przekonuje płk Michał Małyska,
szef sztabu LITPOLUKRBRIG. „Zdawaliśmy sobie jednak sprawę z tego,
że wprowadzenie nowych żołnierzy do
naszej brygady będzie wymagało
skrupulatnego zaplanowania całego
procesu szkoleniowego, bo międzynarodowa jednostka różni się od tych,
w których służyli wcześniej nasi nowi
koledzy. Ponadto jesteśmy jednostką
certyfikowaną, cały czas gotową do
działania, więc zależało nam, by ten
proces przebiegł sprawnie”, przyznaje
płk Małyska.

pracy cywilno-wojskowej czy prowadzenia operacji informacyjnych.
Wielonarodowa Brygada powstała, aby brać udział w zagranicznych misjach pokojowych, czyli m.in. operacjach
stabilizacyjnych czy utrzymania pokoju. Dlatego w kalendarzu jej szkoleń szczególną rolę odgrywają te międzynarodowe, specyfiką nawiązujące do zadań stawianych jednostce. W tym roku oficerowie uczestniczyli w trzech takich
ćwiczeniach. „Jesteśmy stałym uczestnikiem »Rapid Trident« i »Maple Arch«, ale też po raz pierwszy wzięliśmy
udział w gruzińskich »Agile Spirit«”,
wylicza płk Dmytro Bratiszko i zaznacza: „We wszystkich tych ćwiczeniach uczestniczyliśmy praktycznie od początku do końca, czyli byliśmy zaangażowani już w proces ich
planowania. To pozwoliło naszym nowym oficerom wdrożyć się w specyfikę tych ćwiczeń”, przyznaje dowódca
brygady z Lublina. „W naszej wielokulturowej jednostce mieszają się
zwyczaje i zasady, dlatego tak ważne
jest, byśmy szybko złapali wspólny język. Dzięki takim ćwiczeniom wszystko przebiega sprawniej”, wtóruje dowódcy mjr Vytautas Lukosevicius
z sekcji S-7 LITPOLUKRBRIG, który
w Wielonarodowej Brygadzie służy od
zaledwie kilku miesięcy.
Co ważne, podczas wspomnianych
ćwiczeń oficerowie Wielonarodowej
Brygady odgrywali kluczowe role. To
świadczy o stale rosnącym zaufaniu
do żołnierzy jednostki, która powstała zaledwie cztery lata
temu. Podczas „Agile Spirit” czy „Rapid Trident” żołnierze po raz pierwszy utworzyli dowództwa szczebla nadrzędnego [High Command – HICON] ćwiczących wojsk.
„To było dla nas nobilitujące, ale też stanowiło niemałe
wyzwanie. Zwłaszcza że podczas „Agile Spirit” i „Rapid
Trident” przeprowadzaliśmy operacje wymuszania pokoju. Scenariusze tych ćwiczeń zakładały najpierw prowadzenie działań obronnych, a później płynne przejście do
kontrataku i wyparcie przeciwnika z zajętego terenu”, mówi Wołodymir Czerkasow, zastępca szefa sekcji planowania S-5 tej międzynarodowej formacji. „Z kolei podczas
»Maple Arch« ćwiczyliśmy udział w typowej operacji stabilizacyjnej. Mieliśmy zapewnić równowagę w naszym rejonie odpowiedzialności, a więc ustawić posterunki, wystawić patrole czy zadbać o jednostki ratunkowe i pomoc humanitarną. W kontekście tych trzech manewrów zakres naszych działań był więc ogromny”, dodaje ukraiński oficer.
„Maple Arch” były ważne dla brygady również z innych
powodów. „To jedne z ćwiczeń przygotowanych dla naszych pododdziałów afiliowanych. W tym roku brała
w nich udział grupa operacyjna z 5 Batalionu Strzelców

UAKTUALNIANIE PROCEDUR OPERACYJNYCH JEST DLA
LITPOLUKRBRIG
JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH CELÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ĆWICZEŃ, BO OFICEROWIE PRZYZNAJĄ,
ŻE CHOĆ SZKOLĄ INNYCH, TO CAŁY CZAS
DOSKONALĄ RÓWNIEŻ WSPÓŁPRACĘ
WEWNĄTRZ BRYGADY

ELASTYCZNE PRZEJŚCIE
Nowi oficerowie niemal od razu zaczęli wdrażać się w życie jednostki.
Szkolenia zaczęły się tuż po zakończeniu rotacji. „Najpierw razem z sojusznikami z US Army
przeprowadziliśmy trening sztabowy »Brave Band« na
szczeblu brygady. Wtedy nowi koledzy mogli obserwować,
jak przebiega specyficzny proces decyzyjny [Military Decision Making Process – MDMP], który jest podstawą naszego planowania i działania. Jest to dla nich wyzwanie, bo
w jednostkach narodowych wygląda to nieco inaczej, no
i oczywiście wszystko odbywa się w języku angielskim”,
tłumaczy płk Dmytro Bratiszko, dowódca LITPOLUKRBRIG.
Następnie w dowództwie brygady pojawili się przedstawiciele pododdziałów afiliowanych do niej, które stanowią
militarną siłę Wielonarodowej Brygady, i rozpoczęła się
druga część „Brave Band”, na szczeblu batalionu. „Dzięki
temu treningowi podtrzymujemy zdolność operacyjną naszej brygady. W pierwszej części ćwiczeń opracowujemy
rozkaz operacyjny, który później wykonują nasze jednostki”, mówi płk Michał Małyska i dodaje: „Na co dzień za
przygotowanie tych pododdziałów odpowiada jednostka
wysyłająca, więc na »Brave Band« sprawdzamy gotowość
żołnierzy”. Aby podtrzymywać zdolności operacyjne, zorganizowano też wiele warsztatów szkoleniowych ze współ-
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Nowi oficerowie niemal od razu po zakończeniu rotacji zaczęli wdrażać się w życie jednostki.

Płk MICHAŁ
MAŁYSKA, szef sztabu LITPOLUKRBRIG:
„Jeśli US Army powierza nam dowodzenie dywizją, a Kanadyjczycy na swoich
najważniejszych ćwiczeniach we wschodniej Europie widzą
nas jako kierujących
brygadą, to jest to
dowód na to, że zaufali naszym kompetencjom.

Podhalańskich. Nasi oficerowie byli nie tylko
w dowództwie wojsk, lecz także znaleźli się
w ścisłym kierownictwie tych ćwiczeń”, przyznaje szef sztabu Wielonarodowej Brygady.
Kierownikiem „Maple Arch” był dowódca
LITPOLUKRBRIG płk Dmytro Bratiszko. Ukraiński oficer zwraca uwagę na to, że po raz pierwszy podczas tych manewrów, organizowanych od
kilkunastu lat przez armię kanadyjską, pojawił się
temat cyberbezpieczeństwa. „Dzięki temu nowemu doświadczeniu będziemy mogli uaktualnić
nasze procedury”, przyznaje.
TEST GOTOWOŚCI
Uaktualnianie procedur operacyjnych jest dla
LITPOLUKRBRIG jednym z ważniejszych celów
międzynarodowych ćwiczeń, bo oficerowie przyznają, że choć szkolą innych, to cały czas doskonalą również współpracę wewnątrz brygady. „Dla
nas to doskonała okazja do sprawdzenia, czy
w brygadzie wszystko funkcjonuje jak należy”,
przekonuje Wołodymir Czerkasow. „Ponadto gromadzimy informacje z ćwiczeń i na podstawie
tych danych pod koniec każdego roku staramy się
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podsumować całość, żeby sprawdzić, czy wszystko działa w odpowiedni sposób. Wtedy część procedur zmieniamy, inne ulepszamy”, przyznaje
z kolei płk Dmytro Bratiszko.
Jakie wnioski wyciągnęło zatem dowództwo brygady w mijającym roku? „Zauważyliśmy, że jesteśmy coraz lepiej postrzegani w środowisku międzynarodowym”, mówi płk Michał Małyska, przekonując: „Zebraliśmy dużo pochlebnych opinii ze strony
zarówno organizatorów ćwiczeń, jak i żołnierzy.
Przecież jeśli US Army powierza nam dowodzenie
dywizją, a Kanadyjczycy na swoich najważniejszych ćwiczeniach we wschodniej Europie widzą
nas jako kierujących brygadą, to jest to dowód na to,
że zaufali naszym kompetencjom. Chcemy jednak
wciąż się rozwijać, dlatego w brygadzie stawiamy
na nowe aktywności szkoleniowe”.
Dowódca Wielonarodowej Brygady przyznaje
z kolei, że w najbliższym roku zamierza położyć
większy nacisk na zgrywanie się jednostki z pododdziałami afiliowanymi. „Chciałbym zorganizować nasze wewnętrzne ćwiczenia, ale na dużo
większą skalę niż wszystkie, które odbyły się do
tej pory”, zdradza płk Dmytro Bratiszko.
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POR. PIL. TOMASZ DOSZCZECZKO
Data i miejsce urodzenia:
20 września 1992 roku, Legnica.

W wojsku
służy od:
20 sierpnia
2011 roku.

Zajmowane
stanowisko: pilot
w eskadrze lotniczej
M-346 w 41 Bazie
Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie.

EDUKACJA WOJSKOWA:

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie, Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Defense Language Institute
w San Antonio (USA).
ZO S TA Ł E M Ż O Ł N I E R Z E M , B O :

chciałem latać szybkimi i wysokomanewrowymi samolotami. Ważna
była dla mnie także stabilizacja finansowa, którą gwarantuje wojsko.
MOJE NA JWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE:

ukończenie w USA szkolenia Pilot Instructor Training na samolocie
T-38C w Randolph.
NAJLEPSZA BROŃ:

GDYBYM MÓGŁ ZMIENIĆ COŚ W WOJSKU:

wprowadziłbym etaty lotne dla rezerwistów (np. 1/4 etatu). System
ten doskonale sprawdza się w Stanach Zjednoczonych.
W UMUNDUROWANIU POLSKIEGO ŻOŁNIERZA
PODOBAJĄ MI SIĘ:

trzewiki wzór 939/MON, które wreszcie nie są czarne.

KLUCZOWA W MOIM ŻYCIU BYŁA
DECYZJA O ROZPOCZĘCIU NAUKI
W OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM LICEUM
LOTNICZYM W DĘBLINIE
HOBBY:

sport

podróże

film

literatura
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O P R A C . M A G D A L E N A K O W A L S K A - S E N D E K
F O T . E W A Z Ł O T N I C K A

działko lotnicze GAU-8/A Avenger kalibru 30 mm wykorzystywane
w samolotach A-10.
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Uzbrojeni
w wiedzę
Z doświadczenia byłych
komandosów i żołnierzy służb
specjalnych chętnie korzystają
szkoły, urzędy i prywatne firmy.
Pracownicy i uczniowie szkolą się,
by właściwie postępować
w sytuacjach kryzysowych, takich
jak atak z bronią czy wybuch.
M AGDA L E NA
KOWA L S K A - S E N DE K

K

ażdego roku na świecie dochodzi do zdarzeń, w czasie których uzbrojeni napastnicy zabijają lub ranią
przypadkowych ludzi. Tylko w tym roku, w odstępie
zaledwie trzech tygodni, doszło do strzelanin w Teksasie i Ohio, w których zginęło w sumie 30 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Dwa lata wcześniej, w 2017 roku w czasie koncertu w Las Vegas zabójca zastrzelił 59 osób, a ranił
851. Wolne od przemocy nie są także szkoły i uniwersytety.
W strzelaninie z 14 grudnia 2012 roku w szkole podstawowej
w Newtown zostało zabitych 28 osób, w większości sześcioi siedmioletnich dzieci. Tego typu wydarzenia są bolączką
także innych państw, np. Norwegii, gdzie w 2011 roku Anders
Breivik na obozie dla młodzieży na wyspie Utøya zastrzelił
69 osób, a 110 ranił. W 2018 roku na Krymie w czasie ataku
na szkołę zginęło 20 osób, a we wrześniu 2019 roku nożownik
śmiertelnie ranił ośmioro dzieci w podstawówce w Chinach.
BAŃKA MYDLANA
A Polska? „Na szczęście u nas nie doszło do tego rodzaju
zdarzeń, ale nie znaczy to, że jesteśmy wolni od takich zagro-
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żeń”, mówi płk rez. dr Krzysztof Danielewicz, emerytowany
oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego, założyciel firmy
szkoleniowej. I dodaje: „Nasze dzieci wychowują się na tych
samych bajkach, filmach i grach komputerowych co ich koledzy z zagranicy. Polscy i amerykańscy uczniowie w szkole
spotykają się z hejtem, agresją, bywa, że i z przemocą ze strony rówieśników. Nie możemy się więc zastanawiać nad tym,
czy tragiczne scenariusze zza oceanu mogą wydarzyć się
w Polsce. Powinniśmy raczej zadać pytanie, kiedy do nich
dojdzie. Tak jak to miało miejsce w Brześciu Kujawskim”.
27 maja 2019 roku do tamtejszej szkoły podstawowej wtargnął
osiemnastolatek uzbrojony w rewolwer i materiały wybuchowe. Napastnik kilkukrotnie postrzelił 11-letnią dziewczynkę
i woźną. Na szczęście nikt nie zginął.
Zdaniem ekspertów konsekwencje tego wydarzenia mogłyby być o wiele poważniejsze, gdyby nie profesjonalne zachowanie kadry pedagogicznej. „Napastnik chciał zastrzelić jak
największą liczbę dzieci. Na początek użył ładunku wybuchowego. Kiedy nauczyciele usłyszeli eksplozję, zamknęli się
z uczniami w klasach. Trzeba było się jednak ewakuować
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KO M E N TA R Z

ANDRZEJ
KRUCZYŃSKI „WÓDZ”

S H U T T E R S T O C K

W

szkołach dochodzi coraz częściej
do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów.
Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia, oraz powiadomienie
w razie potrzeby stosownych instytucji
dają gwarancję, że kolejne podjęte działania będą skuteczne.
Kiedy dziesięć lat temu wyszliśmy
z ofertą szkoleń dotyczących bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, nie było wielu entuzjastów tego pomysłu. Ludzie pukali się w głowę i mówili nam, że
Polska to nie Ameryka, Niemcy czy Holandia, gdzie odnotowywano przypadki
zamachów w szkołach. Tymczasem oka-

zuje się, że polskie dzieci mogą tak samo
posługiwać się nożem czy bronią palną.
W 2009 roku po pokazowym szkoleniu
dotyczącym działań kryzysowych w szkołach dostaliśmy zaproszenie do współpracy przy budowie systemu bezpieczeństwa w bydgoskich placówkach oświatowych. Wspólnie przygotowaliśmy
program dla wszystkich szkół. Zaczęliśmy od szkolenia wytypowanych nauczycieli, a następnie opracowaliśmy kompleksowy system działania kryzysowego,
w który zaangażowaliśmy nie tylko pedagogów, lecz także straż pożarną, miejską,
a nawet Kościół. Tylko w ten sposób,
działając wspólnie, jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa.

PŁK ANDRZEJ KRUCZYŃSKI „Wódz” był oficerem Jednostki Wojskowej GROM, brał
udział w wielu misjach zagranicznych i operacjach specjalnych. Jest współzałożycielem firmy szkoleniowej i fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego.

z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar. Wtedy napastnik
dopadł jedną dziewczynkę, którą trzykrotnie postrzelił. Zmuszał ją także do wzywania pomocy, by w ten sposób wywabić
ludzi z klas. Tak się jednak nie stało”, opowiada Krzysztof
Danielewicz. Zanim przyjechała policja, w ujęciu sprawcy pomógł pracownik administracyjny placówki.
Skąd kadra wiedziała, jak należy się zachować, chociaż nikt
nie zdążył uruchomić w szkole alarmu? Dwa lata temu nauczyciele zostali przeszkoleni w ramach programu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Gdyby
nie ich opanowanie, to jestem pewny, że mielibyśmy ofiary
śmiertelne”, podkreśla Danielewicz. Był jedną z osób, które
w ramach ministerialnego projektu prowadziły w tej szkole
kursy. W sumie emerytowany oficer wspólnie ze współpracownikami przez dwa lata, od 2017 do 2018 roku, przeszkolił
kadrę pedagogiczną i administracyjną z ponad 250 polskich
szkół. Zajęcia teoretyczne dotyczyły m.in. zasad postępowania
i opieki nad uczniami w wypadku pożaru, alarmu bombowego, skażenia chemicznego czy ataku uzbrojonego napastnika.
„Wywodzę się ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, służy-

łem na trzech misjach, w Afganistanie i w Mali”, wyjaśnia
Danielewicz. „Odpowiadałem za stworzenie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w kwaterze głównej misji ISAF
w Kabulu oraz za bezpieczeństwo w bazie wojskowej w Mali,
gdzie przebywało ponad 1500 wojskowych z różnych państw”.
Danielewicz skorzystał z wiedzy i doświadczeń zdobytych
w wojsku: w czasie służby w Afryce przygotował program dotyczący wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Po rozpoczęciu działalności w cywilu zmodyfikował tę koncepcję i dopasował ją do potrzeb placówek edukacyjnych w Polsce. W czasie dwudniowego kursu uczy m.in. sposobów organizowania
ewakuacji i postępowania po ogłoszeniu alarmu bombowego
czy wtargnięciu uzbrojonego napastnika do szkoły. Trenuje
zachowania, które pomogą uczniom i przedszkolakom na
przykład w czasie sytuacji kryzysowej. „W polskich szkołach
ewakuację ćwiczy się tylko w czasie lekcji, a przecież pożar
może wybuchnąć także na przerwie. Sama ewakuacja to też
najczęściej fikcja: dzieci wychodzą przed budynek na trzy minuty i zaraz wracają do zajęć. Żaden pożar nie trwa trzy minuty! A po alarmie bombowym do szkoły nie można wrócić
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BYLI SPECJALSI UCZĄ,
JAK POSTĘPOWAĆ
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I CO ZROBIĆ, BY W RAZIE ATAKU ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA PRZEŻYCIE

przez kilka godzin”, mówi Danielewicz.
Tłumaczy, że miejsce ewakuacji powinno być oddalone od szkoły o kilkaset
metrów, najlepiej, gdy znajduje się ono
w innym budynku.
Z pewnością dla każdej placówki kluczowe jest szczegółowe monitorowanie
sytuacji w szkole i okolicy. Nauczyciele
powinni zwracać uwagę na nietypowe
zachowanie dzieci, izolowanie się nastolatków, a także na pojawienie się w sąsiedztwie szkoły obcych osób. „Napastnik najczęściej obserwuje wcześniej dany obiekt, sprawdza, jak działa ochrona.
A jeżeli ktoś będzie chciał zrobić coś złego w szkole, to musi
do niej wejść, sprawdzić układ pomieszczeń. Wiedzę o takich
mechanizmach zachowania atakującego wyniosłem z wojska.
By ochronić bazę przed potencjalnymi atakami, musieliśmy
jej strzec wewnątrz i na zewnątrz, wyłapywać niebezpieczne
zachowania i symptomy, które mogły prowadzić do ataku”,
opisuje Danielewicz i dodaje: „W Polsce służby i procedury
kryzysowe uruchamiane są, gdy już coś się wydarzy. Jako żołnierz starałem się skupić na profilaktyce, tak więc teraz koncentruję się na tym, by nauczyć, jak odczytywać nic nieznaczące sygnały i łączyć je w całość”. Za przykład podaje jedną
z polskich szkół, w której pewien uczeń zaczął się nietypowo
zachowywać: robił zdjęcia drzwiom ewakuacyjnym, śledził
w internecie nagrania związane z Państwem Islamskim, liczył
noże na stołówce, izolował się od rówieśników, zaczął się także odgrażać, że zrobi tam porządek.

SIEDEM MINUT
„Od lat szkoły są wyposażane w koce gaśnicze, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie nie giną tam z powodu ognia. Największym zagrożeniem są dla nich różnego
rodzaju urazy”, mówi mł. chor. Łukasz Sikora, ratownik medyczny, emerytowany podoficer Jednostki Wojskowej Komandosów. Przykład z tego roku: w maju w szkole podstawowej
w Warszawie 15-letni uczeń zadał swojemu koledze kilka ciosów nożem. Mimo reanimacji nastolatek zmarł.
Były komandos, dziś współwłaściciel firmy szkoleniowej,
zwraca uwagę na to, że ani uczniowie, ani nauczyciele nie są
przygotowani do udzielania pomocy pacjentom po urazach.
„Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
odbywają się co jakiś czas w szkołach. I to jest bardzo dobre.
Ale poprawne wykonywanie masażu serca nic nie da, jeśli poszkodowany będzie miał masywny krwotok lub uszkodzoną
klatkę piersiową. Pogotowie nie zdąży dojechać, by mu pomóc”, mówi Sikora. Zaznacza, że w dużych miastach na karetkę trzeba czekać kilkanaście minut, a na wsiach nawet 40.
Sikora we współpracy z Krzysztofem Plutą (również były
komandos JWK) opracowali program szkolenia dla osób bez
wykształcenia medycznego „First Care Provider”. Ekskomandosi bazują na prowadzonej w Stanach Zjednoczonych kampanii „Stop the Bleed”. Celem tej akcji jest szkolenie i wyposażenie osób postronnych w zestawy ratunkowe, dzięki czemu
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będzie można zareagować i zatamować
masywny krwotok, zanim pojawią się
wykwalifikowane służby ratunkowe.
W ramach kampanii szkoły są też wyposażane w odpowiednio skompletowane
apteczki. „Jesteśmy ratownikami, specjalistami medycyny pola walki, dlatego
i w przypadku tego programu wychodzimy od zasad medycyny taktycznej”,
mówi Sikora. „Naszym celem jest uczenie, jak postępować, gdy mamy do czynienia z masywnymi krwotokami, niedrożnymi drogami oddechowymi i możliwością wystąpienia odmy prężnej. To są trzy
najczęstsze przyczyny zgonów na polu walki, to »zabójcy«,
którzy wykańczają zaledwie w siedem minut. Można z nimi
walczyć, ale trzeba wiedzieć, jak”, mówi ratownik medyczny.
Komandosi przygotowali szkolenie z myślą o nauczycielach
i uczniach, urzędnikach oraz pracownikach cywilnych firm.
„Wyobraźmy sobie, że do szkoły wchodzi napastnik z bronią
palną i strzela do przypadkowych osób. Bazując na takiej sytuacji, omawiamy podstawowy schemat postępowania. Po
pierwsze – uciekaj. Jeśli nie uda ci się uciec, ukryj się. Walcz
dopiero w ostateczności. Ale podczas zajęć praktycznych zajmujemy się tylko medycyną. Uczymy, co można zrobić w tych
siedem minut, jak zwiększyć szanse poszkodowanego na
przeżycie”, mówi Sikora. Podczas zajęć teoretyczno-praktycznych uczniowie używają np. stosowanych w armii opasek uciskowych. „Uczymy rozwiązań sprawdzonych w boju i w warunkach cywilnych. Mówimy prostym językiem, nienaszpikowanym terminologią medyczną, by ta wiedza była przystępna
dla każdego”, wyjaśnia Sikora.

POTRZEBA WYOBRAŹNI
W ciągu ostatnich kilku miesięcy ze szkoleń komandosów
skorzystało kilka szkół ponadpodstawowych oraz prywatna
firma. „Bezpieczeństwo uczniów to dla mnie jeden z priorytetów”, przyznaje Anna Cichocka-Majchrzak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, gdzie odbyły się takie zajęcia.
Wzięli w nich udział uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy
administracyjni. „Medycy, którzy swoje doświadczenie zdobywali na wojnie, to praktycy, potrafiący dzielić się swoją wiedzą. Pokazali nam, jak wiele powinniśmy się jeszcze nauczyć”, podkreśla. „Dopiero podczas tego kursu zorientowałam się, że brakuje nam profesjonalnie wyposażonych
apteczek. Mamy w szkole 1300 uczniów i dopiero teraz będziemy kupować apteczki zawierające na przykład opaski uciskowe”, mówi Anna Cichocka-Majrzchak.
Wicedyrektor przyznaje, że nadal w środowisku nauczycielskim funkcjonuje opinia, że zagrożenia związane z zamachami i atakami to sprawy bardzo odległe. I dodaje: „Brakuje
nam wyobraźni, mam wrażenie, że ciągle żyjemy w jakiejś
bańce mydlanej i myślimy: u nas to się nie wydarzy. Zdarzenia
w szkole w Brześciu Kujawskim pokazują, że do aktu agresji
może dojść wszędzie. Dlatego powinniśmy przygotować się
na trudne scenariusze”.
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Gesty pamięci
Z

a każdym razem gdy na misji zginął żołnierz, informacja o tym trafiała na czołówki gazet. Po jakimś czasie jednak opadały emocje i zapadała cisza. Gdy piszę
o weteranach na łamach „Polski Zbrojnej”, ciężko mi dobrać słowa, by nie popaść
w patos. Pokazuję więc tych żołnierzy oczyma ich rodzin. Piszę o wojownikach, pasjonatach, wojskowych diamentach, których dowódcy nie zdążyli oszlifować. Ich historie poznałam kilka lat temu podczas pracy nad albumem poświęconym 66 wojskowym poległym w Iraku i Afganistanie. Był wśród nich st. chor. Rafał Celebudzki,
który zginął 16 września 2014 roku w Afganistanie i zamknął listę poległych w czasie tych operacji. Tabliczki z ich nazwiskami wiszą na ścianie pamięci przy Centrum
Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie.
Najtragiczniejszą datą w historii zagranicznych operacji jest 21 grudnia 2011 roku. Wtedy zginęło w Afganistanie pięciu żołnierzy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej:
mł. chor. Piotr Ciesielski, st. sierż. Marcin Szczurowski, sierż. Łukasz Krawiec, sierż. Marek
Tomala i sierż. Krystian Banach. Od pięciu lat 21 grudnia obchodzimy Dzień Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Nie jest to
państwowe święto, ale dla wojska to dzień zadumy, czas wspomnień o kolegach, którzy nie
wrócili z misji.
Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się z chwilą jego śmierci. Obowiązek państwa
wobec poległego żołnierza nie kończy się nigdy. Misjonarze, którzy nie wrócili do domów, nie
mogą stać się grupą bezimiennych bohaterów, którzy zginęli gdzieś daleko. Dlatego musimy
o nich pamiętać.
Tymczasem różnie z tą pamięcią bywa. W rocznicę śmierci sierż. Andrzeja Filipka, który zginął w 2007 roku w Iraku, na cmentarzu pojawia się tylko trzech kolegów. Jak mówi
Katarzyna Filipek, grono tych, którzy tego dnia zapalają na grobie jej męża znicz, znacznie się
zmniejszyło, m.in. dlatego, że w Lublinie już nie ma 3 Brygady Zmechanizowanej, w której
służył. W rocznicę śmierci st. chor. Jana Kiepury, a także 1 listopada czy 21 grudnia jego żona
stawia na grobie własnoręcznie zrobione wiązanki, będące wyrazem miłości, która mimo upływu lat jest nadal żywa. Pamiętają o nim także koledzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
Zbierają się co roku 10 czerwca o 6.00 w Racławówce pod Rzeszowem. 10 czerwca 2013 roku
o tej godzinie st. chor. Jan Kiepura wszedł na zakopaną w afgańskiej ziemi minę. Gabriela
Kiepura przyznaje, że jest zaskoczona licznym udziałem kolegów męża w tej uroczystości, bo
„takiego postępowania nie ma w żadnym regulaminie”.
Dla rodzin poległych ważne są wszelkie gesty, które pozwalają podtrzymać pamięć o ich bliskich, co roku 21 grudnia przyjeżdżają więc do Centrum Weterana. W tym roku takim gestem
jest przekazanie rodzinom kalendarza ściennego z zaznaczonymi datami śmierci 120 żołnierzy, którzy zginęli na misjach od 1953 roku. Są
także inne inicjatywy, takie jak bieg ku pamięci poległych żołnierzy
w Błękitnej Brygadzie, świętokrzyski rajd pamięci poległych i zmarłych
w misjach poza granicami państwa. W rocznicę śmierci każdego ze
120 poległych misjonarzy pod ścianą pamięci przy Centrum Weterana
płoną znicze.
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rew oddałem po raz pierwszy, kiedy mój
dziadek trafił do szpitala i jej potrzebował.
Od tego czasu robię to regularnie, dlatego
jestem tu też dziś”, mówił szer. pchor.
Bartłomiej Włodarczyk z Wojskowej Akademii
Technicznej, który uczestniczył w finałowej zbiórce
akcji „Niepodległą mamy we krwi”. Wydarzenie,
które odbyło się w Arkadach Kubickiego na Zamku
Królewskim, towarzyszyło konferencji podsumowującej ponaddwumiesięczną akcję zorganizowaną
przez Wojskowy Instytut Wydawniczy i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.

stwa niezależnie od miejsca zamieszkania, pracy, nauki czy służby”, dodał st. sierż. Robert Kowalewski,
żołnierz 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także prezes HDK Legion.
W sumie w całej Polsce pod hasłem „Niepodległą
mamy we krwi” odbyło się aż 61 zbiórek krwi,
z czego dwie w Makowie Mazowieckim. „W mieście nie działa punkt, w którym można oddawać
krew, więc nasza akcja przyciągnęła wielu chętnych.
Ludzie wręcz dopytywali, czy będziemy do nich
jeszcze wracać z podobnymi inicjatywami”, mówi
Paweł Stawicki, koordynator oddziału HDK Legion

Patriotyzm czasu pokoju
Finał akcji „Niepodległą mamy we krwi”!
Przez ponad dwa miesiące wzięło w niej udział
1561 osób, które oddały łącznie 1971 litrów krwi!
M AGDA LENA

W CAŁEJ POLSCE
POD HASŁEM
„NIEPODLEGŁĄ
MAMY WE KRWI”
ODBYŁO SIĘ AŻ
61 ZBIÓREK
KRWI
„Inicjując tę akcję, chcieliśmy uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak jej sukces przerósł nasze najśmielsze oczekiwania”, mówił Maciej Podczaski, dyrektor WIW-u. „To
również okazja do spotkania się z ludźmi o ogromnych sercach, chcących – tak jak my – promować
i kreować honorowe dawstwo krwi wśród społeczeń-
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z Ostrołęki. Ale to nie wszystko. Do akcji mógł się
włączyć każdy. Wystarczyło oddać krew, uwiecznić
swoją donację na zdjęciu, a następnie zarejestrować
ją na portalu HDK Legion. A było warto, ponieważ
codziennie pięciu szczęśliwców otrzymywało nagrody od partnerów akcji. Spośród wszystkich uczestników wylosowaliśmy także 59 osób, które dostały je
od zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych i instytucji. W sumie upominkami zostało obdarowanych
414 osób!
Nic więc dziwnego, że rezultaty akcji przerosły
nasze najśmielsze oczekiwania. Przez 71 dni 1561
osób oddało łącznie 1971 litrów krwi! „Z radością
objąłem „Niepodległą mamy we krwi” swoim patronatem. Akcja skutecznie zachęcała polskie społeczeństwo do oddawania krwi oraz była ważnym elementem procesu kształtowania poczucia tożsamości
narodowej”, napisał w liście do uczestników akcji
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. „Jestem dumny, że w kampanii licznie uczestniczyli
przedstawiciele Wojska Polskiego. Swoją postawą
potwierdzili, że służą społeczeństwu i doskonale rozumieją szlachetną ideę niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi”, zaznaczył.

Patronami honorowymi akcji „Niepodległą mamy we
krwi” są MARIUSZ
BŁASZCZAK, minister obrony narodowej, oraz ŁUKASZ
SZUMOWSKI, minister zdrowia.
Szczegółowy regulamin, terminy zbiórek oraz lista nagród znajdują się
na portalu
LegionHDK.pl.
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Recepta na system
Z G r z e g o r z e m G i e l e r a k i e m o potrzebie stworzenia
systemu ewakuacji medycznej żołnierzy i specyfice wojskowej służby
zdrowia rozmawia Anna Dąbrowska.

D

o Wojskowego Instytutu Medycznego trafił niedawno, po kilkutygodniowym leczeniu w innych
ośrodkach, jeden z ciężko rannych saperów, poszkodowanych w Kuźni Raciborskiej. Jak w takich wypadkach wygląda procedura ewakuacji żołnierzy?
Sytuacja była klarowna w czasie działania kontyngentów
w Iraku czy Afganistanie. Ranni i poszkodowani, po uzyskaniu podstawowej pomocy w rejonie zdarzenia, byli najszybciej
jak to możliwe ewakuowani do Polski. Najczęściej trafiali do
WIM-u. Nie ma natomiast takiego systemu w odniesieniu do
żołnierzy poszkodowanych i rannych w Polsce. Mamy w kraju sieć szpitali wojskowych, w tym kilka wysokospecjalistycznych. Uważam, że żołnierzy, którzy w czasie służby zostali
poszkodowani, powinno się leczyć w placówkach wojskowych. Tym bardziej że są one do tego odpowiednio przygotowane. Omówię to na przykładzie WIM-u. Stanowimy największe centrum urazowe w Polsce, codziennie docierają do
nas bardzo ciężko poszkodowani. Jesteśmy więc gotowi do
niesienia żołnierzom pomocy na najwyższym poziomie, bez
żadnych ograniczeń dotyczących czasu i miejsca.
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Na czym więc polega problem?
Szpitale są przygotowane do udzielania pomocy, tu nie
trzeba zmian. Wyzwaniem jest stworzenie systemu szybkiego transportu poszkodowanych. Najważniejszy jest czas
dotarcia do szpitala i szybkość reakcji. Podczas ratowania
życia liczy się tzw. złota godzina. Dlatego, choć w siłach
zbrojnych dysponujemy powietrzną jednostką ewakuacji
medycznej, to jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić transportu w możliwie najkrótszym czasie, posiłkujemy się cywilnym Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Niestety
maszyny LPR-u mają ograniczony zasięg i jeśli np. zdarzenie miało miejsce na poligonie w Nowej Dębie, to
transport do WIM-u w Warszawie się komplikuje. Wojskowe śmigłowce dadzą radę, a na terenie szpitala jest specjalnie dla nich przygotowane lądowisko, na którym mogą
lądować najcięższe maszyny wojskowe. W czasie trwania
misji w Iraku i Afganistanie wypracowaliśmy dobry model
ewakuacji żołnierzy, którego celem było udzielenie rannemu najlepszej pomocy. Teraz chcemy wykorzystać tę filozofię myślenia w kraju, czyli doprowadzić do sytuacji,
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kiedy poszkodowany żołnierz dostanie jak najszybciej fachową pomoc w najlepszym wojskowym szpitalu.

malne ograniczenie skutków uszkodzeń spowodowanych urazem.

Taki system dziś nie działa?
Działa, ale wyłącznie dzięki bieżącej współpraDo jakich placówek ranni żołnierze trafiają
cy i bliskim relacjom między dowódcami jednoteraz na leczenie?
stek i szpitalem. Uważam
Mogą trafić wszędzie, zajednak, że model ewakuacji
równo do ośrodka cywilnego,
WIZY TÓWKA
i miejsca, do którego trafia
jak i wojskowego. Z naszych
ranny żołnierz, powinien być
doświadczeń wynika jednak,
oparty na rozwiązaniach
że ten system powinien zosystemowych.
stać skorygowany. Proponujemy model, który kilka lat
Jaka powinna być rola
temu opracowaliśmy
szpitali wojskowych różw WIM-ie i przedstawiliśmy
nych szczebli w systemie
decydentom w resorcie obrod 1993 roku jest związany z Wojratowania zdrowia i życia
ny jako propozycję do realiskowym Instytutem Medycznym,
żołnierzy?
zacji. Optymalną procedurą
a w 2006 roku został jego dyrektoMamy ambicje, aby żołjest ewakuacja poszkodowarem. Ma drugi stopień specjalizacji
nierz był leczony w wojskonego żołnierza, po wstępnej
w dziedzinie chorób wewnętrznych
wych szpitalach. Podział ról
stabilizacji funkcji życioi specjalizację z kardiologii. Jest laurepowinien być natomiast powych, bezpośrednio do jedatem Buzdygana „Polski Zbrojnej”.
dyktowany dwoma czynnikanego z kilku wiodących szpimi. Podstawowym są posiatali wojskowych. Oczywiście
najpierw, na miejscu zdarzenia lub najbliżej niego, dane przez personel danej wojskowej placówki
medycy – wojskowi lub cywilni – powinni wyko- kompetencje w dziedzinie: chirurgii, ortopedii, chinać niezbędne zabiegi i zdecydować, w którym rurgii naczyniowej, neurochirurgii, chirurgii plamomencie można żołnierza bezpiecznie ewaku- stycznej i oparzeniowej, intensywnej terapii, choować. Tylko taki model gwarantuje udzielanie mu rób wewnętrznych. Dziś tylko WIM oraz szpitale
optymalnej specjalistycznej pomocy medycznej kliniczne we Wrocławiu i Bydgoszczy są w stanie
zapewnić to w takim zakresie. Drugi czynnik to
związanej z doznanymi obrażeniami.
wybór miejsca, w którym można w jak najkrótszym czasie przeprowadzić ewakuację. Rola pozoDlaczego?
Obrażenia doznane na polu walki często są zło- stałych szpitali wojskowych jest równie ważna. Pażone i wymagają jednoczesnej interwencji specjali- trzyłbym na te placówki w kontekście bezpieczeństów z różnych dziedzin. W Polsce takie kompeten- stwa państwa. Powinien zostać określony jednolity
cje mają tylko służby medyczne sił zbrojnych. Do- zakres kompetencji i umiejętności dla personelu
skonaliliśmy je dzięki leczeniu obrażeń doznanych wszystkich tych ośrodków. Ich rozlokowanie na teprzez naszych żołnierzy na misjach w Iraku i Afga- renie Polski gwarantowałoby, że w sytuacjach krynistanie. Dziś też jedynie ośrodki takie, jak WIM, zysowych sieć szpitali będzie przygotowana do
4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz udzielenia wojskowym, a także innym pokrzyw10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy są dzonym, fachowej pomocy. Ponadto placówki pow stanie udzielić kompleksowej pomocy poszkodo- łożone w pobliżu dużych poligonów, np. szpital
wanym. W czasie jednej operacji rannym zajmują wojskowy w Wałczu czy filia w Żaganiu, są idealsię specjaliści z kilku dziedzin medycyny, np. oku- nym miejscem do udzielania pomocy żołnierzom
liści ratują wzrok, laryngolodzy – słuch, ortopedzi poszkodowanym podczas ćwiczeń. Wiedząc o tym,
– złamane kończyny, a chirurdzy naczyniowi – już dziś powinniśmy zrobić wszystko, z wykorzyuszkodzone naczynia. To wszystko dzieje się staniem naszych dotychczasowych doświadczeń,
w tym samym czasie, unikamy więc kolejnych, od- aby kompetencje personelu i wyposażenie tych plaległych w czasie, zabiegów. To gwarantuje lepszy cówek zostały dostosowane do wymagań związaefekt leczenia, szybszy powrót od zdrowia i maksy- nych z leczeniem obrażeń nabytych na polu walki.

GEN. DYW.
GRZEGORZ
GIELERAK

O
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OPTYMALNĄ PROCEDURĄ JEST EWAKUACJA POSZKODOWANEGO ŻOŁNIERZA,
PO WSTĘPNEJ STABILIZACJI FUNKCJI ŻYCIOWYCH, DO JEDNEGO Z KILKU WIODĄCYCH SZPITALI
WOJSKOWYCH

Czemu mają służyć te działania?
Przede wszystkim zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wojskowych. Zarówno żołnierz, jak i jego bliscy muszą być
pewni, że w razie kontuzji czy wypadku
otrzymają pomoc na najwyższym poziomie. Wojskowa służba zdrowia stale doskonali i rozwija metody leczenia, gwarantujące ludziom w mundurach jak najszybszy powrót do pełnej sprawności. To
oszczędność pieniędzy pochodzących
z budżetu państwa. Skoro Ministerstwo
Obrony Narodowej wydaje niemałe sumy na pensje oraz podnoszenie kwalifikacji żołnierzy, to tych, którzy doznali kontuzji, obrażeń czy poważnie zachorowali, należy jak najszybciej
przywracać do zdrowia, zamiast płacić im „chorobowe”,
a w niektórych wypadkach – renty inwalidzkie.
Dlaczego WIM proponuje takie rozwiązania?
My je nie tylko proponujemy, lecz także wdrażamy od lat.
Dobrze się u nas sprawdzają, dlatego uważam, że mogą być
upowszechniane w innych placówkach. Nasza aktywność wynika z roli WIM-u. Praktycznie w każdym kraju NATO wiodący szpital wojskowy jest ważnym elementem w systemie
bezpieczeństwa całego państwa. Tam leczą się ranni na służbie żołnierze i funkcjonariusze oraz pacjenci o statusie VIP.
Takie miejsce zwykle jest też istotnym centrum kształcenia
medyków oraz prężnym ośrodkiem naukowo-badawczym.
W Polsce tę rolę odgrywa WIM. Dlatego od lat konsekwentnie wychodzimy z podobnymi inicjatywami.

Wszystkie szpitale w Polsce mają w przyszłości startować
w konkursach związanych z powstawaniem w nich centrów kompetencji i doskonałości. W jakich dziedzinach powinny się wyspecjalizować wojskowe placówki, aby się nie
dublowały, lecz uzupełniały?
Dublować się mogą. Nie konkurujemy ze sobą w ramach budżetów lokalnych, ponieważ w żadnym województwie w Polsce nie ma dwóch wojskowych ośrodków. Uważam, że jeśli
któraś placówka wyspecjalizowała się w określonej dziedzinie
medycyny, jak np. szpital we Wrocławiu w kardiologii czy
bydgoski ośrodek w neurochirurgii, to powinniśmy te kompetencje zachować i dalej rozwijać. Kiedy będą tworzone przez
ministra zdrowia centra kompetencji i doskonałości, te placówki powinny się znaleźć na ich liście. Inną kwestią są natomiast
kompetencje związane z wojskową medycyną, dotyczące m.in.
chirurgii, ortopedii, chirurgii oparzeniowej, intensywnej terapii
czy psychiatrii. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa
i konieczności zabezpieczenia zdarzeń nagłych – katastrof czy
klęsk żywiołowych – powinniśmy opracować plan wzmocnienia wszystkich wojskowych placówek w tej dziedzinie nieza-
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leżnie od budowy centrów kompetencji.
Moim zdaniem wojskowa służba zdrowia musi to zrobić sama, bez oglądania
się na resort zdrowia. Mamy do tego zasoby kadrowe, wiedzę, a także środki finansowe z resortu obrony, którymi musimy dysponować w sposób celowy.

Jak można się do tego przygotować?
Ważne są organizacja, unifikacja
sprzętu i procedur, standaryzacja szkolenia i doskonalenia zawodowego. Kluczowi w tym przypadku są konsultanci wojskowej służby
zdrowia, którzy powinni opracować kompetencje oddziałów
poszczególnych szpitali, ich personelu, i nadzorować ich poziom, ustalić, jakim wyposażeniem na danym poziomie referencyjności usług te placówki powinny dysponować. Ujednolicenie sprzętu i metod leczenia oraz diagnostyki nie tylko pozwoli oszczędzić pieniądze dzięki zakupom centralnym, lecz
także ułatwi pracę lekarzom w mundurach. W ten sposób sieciowość stanie się atutem wojskowej służby zdrowia, którego
dziś nie wykorzystujemy. Dobrze zorganizowane i wyposażone szpitale pozwolą również intensywnie i nowocześnie
kształcić profesjonalne kadry sił zbrojnych oraz zatrzymać
w służbie najbardziej kompetentne i kreatywne osoby. W dalszej perspektywie ograniczą skalę negatywnych skutków prognozowanego na co najmniej dekadę kryzysu kadrowego
w ochronie zdrowia, który dziś dotyka bez mała każdą sferę
działalności medycznej w Polsce.

Wojskowa służba zdrowia musi też jednak funkcjonować
w środowisku cywilnym. W jakim kierunku powinny iść
zmiany organizacji opieki medycznej w siłach zbrojnych,
aby szpitale wojskowe były konkurencyjne, wykorzystywały swoje atuty, a jednocześnie nadal służyły ochronie zdrowia w armii?
Nasze szpitale faktycznie z jednej strony muszą funkcjonować na konkurencyjnym rynku ochrony zdrowia, z drugiej zaś
być podporządkowane zhierarchizowanej strukturze armii
i procedurom zabezpieczenia sił zbrojnych. To trzeba umiejętnie połączyć. Dlatego zasady zarządzania tymi placówkami
powinny być oparte na najlepszych wzorach rynku cywilnego
z elementami pragmatyki wojskowej. Jednocześnie powinniśmy inwestować w placówki wojskowe, remontować je i wyposażać, mając na uwadze potrzeby bezpieczeństwa państwa.
Nie wolno nam zapominać, że są to ośrodki resortowe, tak
więc zakres świadczonych przez nie usług medycznych nie
powinien być dostosowywany wyłącznie do miejscowego rynku zdrowia, lecz także uwzględniać potrzeby sił zbrojnych.
Dzięki temu wojskowa służba zdrowia będzie jeszcze lepiej
służyć armii, dbać o zdrowie żołnierzy.
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Polska specjalność
C

yberprzestrzeń to jedyna domena operacyjna w całości stworzona przez człowieka. Dlatego to on najlepiej zna prawa rządzące tą sferą i musi potrafić skutecznie
w niej działać, używając wszelkich znanych narzędzi, a także tworząc nowe. Konstruując program CYBER.MIL.PL, wyszliśmy z założenia, że to właśnie ludzie będą
stanowili o jego sile. I nie chodzi tutaj tylko o chwalebne tradycje historyczne oraz
spuściznę polskiej kryptologii czy lwowskiej szkoły matematycznej, ale o teraźniejszość. Polacy wygrywają międzynarodowe konkursy i olimpiady związane z matematyką i informatyką, a także hackathony i zawody CTF (Capture The Flag). Nasz
system cyberbezpieczeństwa, którego istotną częścią są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Siły Zbrojne RP, będzie tak silny, jak eksperci, którzy go tworzą. Dlatego jeden z filarów programu to doskonalenie kadr – edukacja, szkolenie i trening.
Polscy specjaliści zaliczają się do światowej elity. Wyzwaniem jest pozyskanie ich do pracy
w sferze związanej z bezpieczeństwem narodowym. Jednym z najlepszych rozwiązań jest samodzielne kształcenie i doskonalenie kadr. W MON-ie chcemy w tym celu wykorzystywać przede
wszystkim uczelnie wojskowe. Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej kształcą dziś kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalnościach związanych z cyberprzestrzenią (elektronika i telekomunikacja, informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
systemy informacyjne w bezpieczeństwie). Łączny limit przyjęć na studia w tych dziedzinach
podnieśliśmy w roku akademickim 2019/2020 do 469, co stanowi potrojenie w stosunku do roku 2015/2016 (wynosił 156) i o połowę więcej niż w roku 2017/2018 (313). Nad uruchomieniem inżynierskich studiów informatycznych pracuje dziś także Akademia Wojsk Lądowych.
Niezwykle ważne jest kształcenie ustawiczne, dlatego wojskowe akademie poszerzają ofertę
studiów podyplomowych, które już dziś można znaleźć w ofercie WAT-u, AMW oraz Akademii
Sztuki Wojennej. WAT, wspólnie z partnerami zagranicznymi, uruchomiła też studia MBA z zarządzania cyberbezpieczeństwem. Zorganizowaliśmy także wiele szkoleń i konferencji, ze
szczególnym uwzględnieniem już IV edycji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa.
Chcemy, aby do uczelni wojskowych, a następnie do służby, trafiali najlepsi kandydaci, dlatego utworzyliśmy w Warszawie Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Od września 2019 roku szkoła prowadzi dwie klasy po 25 uczniów, którzy zostali wyselekcjonowani spośród ponad 500 kandydatów.
W 2019 roku ruszyła pilotażowa edycja programu „CYBER.MIL z klasą”. We współpracy
ze starostą łowickim powstała pierwsza partnerska klasa licealna o profilu cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie informatyczne. Ten program będziemy kontynuować, podobnie jak
komponent szkoleniowy, który w 2019 roku pierwszy raz towarzyszył ochotniczemu szkoleniu
wojskowemu studentów Legii Akademickiej. Dla wybranych uczestników szkolenie przeprowadzili eksperci Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Uzupełnieniem oferty
edukacyjnej MON-u było powołanie do życia w październiku 2019 roku szkół podoficerskich
„Sonda” w Zegrzu i Toruniu, których zadaniem będzie kształcenie kandydatów na podoficerów z łączności i informatyki oraz podoficerów
wojsk obrony terytorialnej.
Edukacja i doskonalenie kadr odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo to inwestycja zarówno w nasze bezpieczeństwo, jak i w rozwój gospodarki oraz nauki. Może to powinna być polska specjalność, również
w wymiarze międzynarodowym.
TOMASZ ZDZIKOT jest sekretarzem stanu w MON-ie, pełnomocnikiem ministra
obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
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Nazwa nowego
pojazdu bojowego
US Army wyjątkowo nie
upamiętnia żadnego sławnego generała armii amerykańskiej, lecz dwóch szeregowców
o nazwisku Stryker, poległych
bohatersko podczas II wojny światowej oraz wojny w Wietnamie.

FENOMEN
STRYKERÓW
Te wozy okazały się na tyle udaną konstrukcją, że
amerykańscy planiści i inżynierowie ciągle tworzą
na ich podstawie projekty kolejnych typów

pojazdów bojowych lub
specjalistycznych.

A R M Y

OTŁOWSKI

U S

TO M A SZ

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

62

MILITARIA / PRZEGLĄD

DRAGON
szerokość 2,7 m

Uzbrojenie
podstawowe:

zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Kongsberg Protector z WKM
kalibru 12,7 mm, karabinem
maszynowym kalibru 7,2 mm
i 40-milimetrowym granatnikiem
Mk19. W wersji Stryker Dragoon
– moduł Protector wyposażony
w armatę Mk44 Bushmaster II 		
(XM813) kalibru 30 mm
i współosiowy karabin maszynowy Mk240 kalibru 7,62 mm

Opancerzenie:
płyty stalowe,
ewentualnie
dodatkowe
dopancerzenie
ceramiczne
i/lub prętowe

Zawieszenie: 8x8
Napęd:

W

raz z końcem XX wieku na Zachodzie utrwaliło się przekonanie
o definitywnym odejściu w niepamięć zimnej wojny oraz związanych z nią napięć i konfliktów.
Wszystko wskazywało wówczas
na to, że nowy ład międzynarodowy – oparty na bezdyskusyjnym
prymacie strategicznym, ekonomicznym i militarnym Stanów
Zjednoczonych – na długi czas zdefiniuje geopolityczną rzeczywistość międzynarodową. Efektem były redukcje sił i środków w siłach zbrojnych niemal
wszystkich państw zachodnich. Sama tylko armia
USA odchudziła się w ciągu pierwszej postzimnowojennej dekady (1989–1999) o osiem (z dotychczasowych 18) aktywnych dywizji regularnych
i dwie dywizje Gwardii Narodowej. Spore redukcje
dotknęły też marynarkę wojenną i siły powietrzne.
Siły zbrojne USA, jeszcze w 1990 roku liczące ponad 2 mln żołnierzy, już dekadę później uszczupliły
się do 1,3 mln.
TESTOWANIE W BOJU
Armia amerykańska miała stać się jednak znacznie nowocześniejsza, a zwłaszcza bardziej mobilna.
Jednym z najważniejszych programów moderniza-
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7,2-litrowy 6-cylindrowy silnik
dieslowski Caterpillar C7 o mocy 350 KM

Prędkość: do 100 km/h

cyjnych w ramach sił lądowych stał się podjęty
w 1999 roku projekt kołowych transporterów opancerzonych Stryker, mających stanowić trzon wyposażenia nowego typu jednostek sił zmechanizowanych – lekkich i mobilnych brygadowych zespołów
bojowych strykerów (Stryker Brigade Combat Teams – SBCT), potocznie zwanych brygadami strykerów. Ich atutem były samowystarczalność na polu
walki oraz wysoka mobilność i manewrowość na
szczeblu operacyjnym. Z kolei w wymiarze strategicznym przewagą nowego typu jednostek stała się
możliwość ich transportu za pomocą samolotów
C-130 Hercules (obecnie także C-17 Globemaster
III i C-5 Galaxy). Jak zakładano, brygada strykerów
powinna mieć zdolność do dyslokacji na dowolny
teatr działań na świecie w ciągu maksymalnie
96 godzin od otrzymania rozkazów.
Pierwsze strykery weszły do służby w 2002 roku.
Rok później, podczas operacji „Iracka wolność”,
Pentagon nie zdecydował się na ich użycie na pierwszej linii. Szybko pogarszająca się sytuacja operacyjna wymusiła jednak wysłanie do Iraku także brygad strykerów. Sprawdziły się w konflikcie asymetrycznym ze względu na mobilność i elastyczność
działania w terenie zurbanizowanym. Nowe kołowe
pojazdy, dzięki wzmocnionemu i wysoko zawieszonemu podwoziu, wykazały się też większą niż za-
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Załoga:

z reguły
2 żołnierzy,
w wersjach
bojowych 3–4

5

mln dolarów
to przybliżony
koszt jednego
pojazdu

Masa:

19–25 t (w zależności
od wersji i rodzaju
dopancerzenia)

Wersja
transportowa
zabiera

9

tys. to liczba wyprodukowanych
egzemplarzy (około 4,6 tys. w armii USA)

P K / D Z I A Ł

G R A F I C Z N Y ,

U S

A R M Y

członków
desantu

DRAGONY SĄ SAMOWYSTARCZALNE I NIESAMOWICIE MOBILNE
NA POLU WALKI

Zasięg
operacyjny
500 km

wysokość 2,6 m

długość 7 m

kładano odpornością na energię eksplozji dużej części improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) i min używanych
przez partyzantów.
W czasie działań ujawniło się jednak również kilka istotnych
mankamentów tych wozów. Jednym z ważniejszych okazała się
relatywnie niewielka siła ognia, którą dysponowały pododdziały SBCT w walkach z rebeliantami, szczególnie w specyficznych warunkach irackich miast – rozległych, gęsto zabudowanych, o wąskich i ciasnych uliczkach. Doświadczenia te wymusiły opracowanie kolejnych, dodatkowych wersji strykerów –
już nie transporterów piechoty, lecz wyspecjalizowanych platform bojowych. Pojawiły się zatem pojazdy wyposażone
w działo kalibru 105 mm (Mobile Gun System – MGS),
w moździerz 120-milimetrowy (Mortar Carier – MC) oraz
w kierowane pociski przeciwpancerne typu TOW (Anti-Tank
Guided Missile Vehicle). Do tego kilka innych wersji specjalistycznych, od wozu dowodzenia, przez pojazd wsparcia walki
radioelektronicznej i łączności, po inżynieryjno-saperski oraz
ewakuacji medycznej (Medical Evacuation Vehicle – MEV).
Kolejnym mankamentem nowych transporterów US Army
okazało się zbyt lekkie opancerzenie, niewytrzymujące ostrzału
z broni kalibru 14,5 mm, jak zakładano w specyfikacji projektu,
a często także i kalibru 12,7 mm. Dużym zagrożeniem były
również ręczne granatniki przeciwpancerne, masowo stosowane przez irackich rebeliantów i islamistów. Pierwszy problem
rozwiązano, wymieniając w pojazdach większość płatów opancerzenia bocznego i czołowego. Drugiemu zaradzono, montu-

jąc na pojazdach charakterystyczne segmenty pancerza prętowego. Obie modyfikacje sprawiły jednak, że masa transportera
wzrosła o mniej więcej 2 t, zwiększyły się także jego rozmiary,
co wykluczało możliwość transportu powietrznego i tym samym stało w sprzeczności z podstawowym założeniem koncepcji SBCT. W Waszyngtonie uznano jednak, że bieżące potrzeby
operacyjne sił USA w Iraku i Afganistanie mają priorytet nad
strategiczną mobilnością brygad strykerów.
Kolejne doświadczenia bojowe wpłynęły na dalsze modyfikacje strykerów. W początkach obecnej dekady w maszynach
dokonano licznych przeróbek, przede wszystkim mających na
celu zwiększenie bezpieczeństwa załogi i członków desantu –
zainstalowano dodatkowe płyty opancerzenia bocznego i czołowego (w tym ceramiczne), zmieniono siedziska załogi i desantu (na redukujące energię kinetyczną eksplozji miny pod
pojazdem) oraz zamontowano ognioodporne opony. Pojazdy,
głównie w podstawowej wersji transportowej, zaczęto też powoli wyposażać w zmodyfikowane podwozie w kształcie
spłaszczonej litery V, aby wzmocnić odporność strykerów na
skutki wybuchy coraz silniejszych min i IED, będących główną przyczyną uszkodzeń tych pojazdów w trakcie kampanii
afgańskiej i irackiej.
WSPÓŁCZESNY DRAGON
W grudniu 2017 roku do służby weszły, i to od razu w jednostkach US Army stacjonujących w Europie, pierwsze egzemplarze najnowszej generacji strykerów, tzw. stryker drago-
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on (dragon). Teraz to szczytowy projekt
w rodzinie tych wozów. Ich wyposażenie i parametry technologiczne są efektem skumulowanych doświadczeń z ponad 15 lat udziału tych maszyn w najcięższych kampaniach militarnych XXI
wieku, ale też wniosków wyciągniętych
przez planistów i analityków Pentagonu
z wojen toczących się w Syrii, Libii czy
na wschodniej Ukrainie.
Wozy klasy Stryker Dragoon od ich
starszych braci odróżnia przede wszystkim znacznie mocniejsze uzbrojenie –
transportery te wyposażono w zainstalowaną na zdalnie sterowanym module uzbrojenia MCT-30 Kongsberg Protector armatę Mk 44 (XM-813) Bushmaster II kalibru 30 mm, sprzężony z nią współosiowo karabin maszynowy M240 kalibru
7,62 milimetra oraz wyrzutnię granatów dymnych M6, zintegrowaną z czujnikami ostrzegającymi przed opromieniowaniem wiązką lasera. Wieżę wraz z modułem w pełni zintegrowano z nowym stanowiskiem dowódcy wozu, który ma do
dyspozycji nowy, zautomatyzowany system kierowania
ogniem. W maszynach zmodyfikowano też kadłub, unowocześniono elektronikę oraz układ napędowy.
Uzbrojenie strykera w 30-milimetrową armatę, strzelającą na
odległość do 3 km amunicją przeciwpancerną lub odłamkowo-zapalającą, znacząco zwiększyło nie tylko zdolności bojowe
poszczególnych maszyn, lecz także siłę ognia pododdziałów
używających tych pojazdów. Brak takiego wsparcia dla piechoty dotkliwie dawał się we znaki Amerykanom m.in. w Afganistanie, i być może to właśnie tam – zwłaszcza podczas obserwowania skuteczności działań polskich żołnierzy wspieranych
przez KTO Rosomak z ich 30-milimetrowymi armatami Mk44
– narodziła się idea dozbrojenia strykerów w silniejszą broń.
Kolejną charakterystyczną cechą dragonów, odróżniającą je
od wcześniejszych wersji strykerów, jest zdolność do operowania w środowisku sieciocentrycznym. Maszyny te działają
w ramach zaawansowanych technologicznie wirtualnych sieci
łączności, dowodzenia i kontroli. Jak pokazały pierwsze doświadczenia z używania tych pojazdów na wschodniej flance
NATO, elektronika, w którą zostały wyposażone, może stanowić jednak ich słabą stronę. W 2018 roku, gdy w ramach manewrów „Saber Strike ’18” przemieszczano dragony do
państw bałtyckich przez terytorium Polski, część pojazdów
należących do 2 Pułku Kawalerii armii USA padła ofiarą ataku hakerskiego, dokonanego zapewne przez Rosjan.

brygad strykerów jest niezbędne ze
względu na rosnącą obecność i rolę powietrznych dronów na współczesnym polu walki, a doświadczenia z licznych operacji militarnych pokazały, że strykery
nie dysponują dostateczną siłą do zwalczania bezzałogowców.
Ten nowy członek rodziny strykerów
– określany jako „tymczasowa manewrowa obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu” (Interim Maneuver-Short Range
Air Defense – IM-SHORAD) – uzbrojony jest w zdalnie sterowaną wieżę z armatą automatyczną M230 kalibru 30 mm (wykorzystywaną
w szturmowych śmigłowcach Apache). Na uniwersalnym
zdalnie sterowanym stanowisku Crows, będącym częścią wieży strykera SHORAD, znajdują się również wyrzutnie pocisków FIM-92 Stinger (tych samych, co w słynnych ręcznych
zestawach przeciwlotniczych, dostarczanych w latach osiemdziesiątych do Afganistanu), a opcjonalnie również przeciwpancerne pociski kierowane AGM-114 Hellfire. Pojazd wyposażono w radar i głowicę optoelektroniczną do wykrywania
i śledzenia celów. W przyszłości będzie możliwe uzbrojenie tego typu wozów w broń laserową lub pociski rakietowe nowszej
generacji. Prototypy przeciwlotniczych strykerów już trafiły do
jednostek liniowych. Do 2024 roku ma powstać dziesięć batalionów dysponujących łącznie 144 wozami IM-SHORAD, które zastąpią stopniowo wycofywane ze służby zestawy AN/
TWQ-1 Avenger na podwoziu pojazdów M1097 HMMWV.
Równie zaawansowane są plany modernizacji strykerów
pod kątem zwiększenia zdolności do niszczenia celów opancerzonych wroga. Armia USA zakłada, że aż połowa istniejącej obecnie floty strykerów zostanie wyposażona w ciągu
najbliższych pięciu, ośmiu lat w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. Będą one montowane
na tych samych automatycznych modułach bojowych Crows,
co przeciwlotnicze stingery.
Prace nad sukcesywnym zwiększaniem siły ognia wozów rodziny Stryker idą w parze z działaniami zmierzającymi do
wzmocnienia ich zabezpieczenia przed atakami przeciwnika.
W sierpniu 2019 roku Pentagon ogłosił, że nadal poszukuje
optymalnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie wyposażenia strykerów w pakiety systemu obrony aktywnej (Active
Protection System – APS). Wcześniejsze testy istniejących już
na rynku rozwiązań zakończyły się niepowodzeniem, głównie
ze względu na relatywnie niewielkie rozmiary strykerów.
Sukces niewątpliwie udanej konstrukcji, jaką okazał się
stryker, sprawia, że amerykańscy planiści i inżynierowie już
tworzą na jego podstawie projekty kolejnych typów pojazdów
bojowych lub specjalistycznych. Należą do nich m.in. wóz zabezpieczenia technicznego, samobieżna haubica, a nawet wersja strykera jako nosiciela mostu towarzyszącego (taktycznej
przeprawy inżynieryjnej). Niewykluczone, że część z tych
koncepcji powiększy w przyszłości coraz bardziej wszechstronną rodzinę pojazdów Stryker.

W PRZYSZŁOŚCI
BĘDZIE MOŻLIWE
UZBROJENIE TEGO
TYPU WOZÓW
W BROŃ LASEROWĄ
LUB POCISKI RAKIETOWE NOWSZEJ
GENERACJI

NOWY W RODZINIE
Równolegle od kilku lat trwają prace nad kolejnymi typami
strykerów, mającymi uzupełnić lukę w zdolnościach brygad
tych wozów do zwalczania zagrożeń ze strony bezzałogowych
statków powietrznych przeciwnika oraz jego celów opancerzonych. Latem 2019 roku armia USA przedstawiła prototyp wersji pojazdu wyposażonego w uzbrojenie przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Pojawienie się tego typu wozów w strukturze
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ksport broni od dziesięcioleci przynosi USA znaczne
zyski finansowe i polityczne. Prezydent Donald
Trump na początku swej kadencji zapowiedział podjęcie działań mających zwiększyć dynamikę sprzedaży klientom zagranicznym amerykańskiego uzbrojenia
i sprzętu wojskowego. Jego administracja podejmuje inicjatywy, które mają przekonać partnerów, że lepszym rozwiązaniem dla nich jest zakup broni od USA niż od innych państw.
Temu służą uproszczenia procedur zamówień i obniżanie
kosztów transakcji. Uruchomione przez Waszyngton działania przyniosły już znaczące efekty. W roku budżetowym
2017 Stany Zjednoczone sprzedały broń za około 42 mld dolarów, a rok później za 55,7 mld, czyli odnotowano gigantyczny wzrost. W 2019 roku wartość sprzedaży wyniosła już
mniej, bo 55,4 mld dolarów.
NIŻSZE KOSZTY
Większość amerykańskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest sprzedawana za pośrednictwem państwowej instytucji, jaką jest Defense Security Cooperation Agency
(DSCA). Ponad 48 mld z 55,4 mld dolarów za broń sprzeda-
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ną w 2019 roku pochodzi z opłaconych przez zagranicznych
klientów kontraktów, realizowanych głównie w ramach będącego pod nadzorem agencji programu sprzedaży zagranicznej Foreign Military Sales (FMS). Reszta eksportu odbywała się za pośrednictwem różnych programów pomocowych,
takich jak wsparcie dla misji pokojowych, przyznawanie
grantów czy Foreign Military Financing, który pozwala
Amerykanom na przekazywanie państwom sojuszniczym
środków finansowych na zakup sprzętu w systemie FMS.
Podczas dorocznej konferencji Association of the US Army, prywatnej organizacji wspierającej amerykańskie wojska
lądowe, która odbyła się w październiku 2019 roku, kierujący DSCA gen. por. Charles Hooper zapowiedział zintensyfikowanie działań na rzecz dalszego zwiększenia eksportu.
Stwierdził też, że za prezydentury Donalda Trumpa współpraca z różnymi podmiotami w dziedzinie bezpieczeństwa
została podniesiona do rangi „narzędzia pierwszego użycia”
w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Hooper, gdy w 2017 roku stanął na czele DSCA, podjął
działania mające przyspieszyć proces zakupów i zmniejszyć
koszty, jakie muszą ponosić klienci. Agencja już obniżyła

Gra o rynki
Stany Zjednoczone zdominowały światowy rynek handlu bronią,
zdobywając w ostatnich dwóch latach kontrakty o wartości
ponad 110 mld dolarów. Mimo to muszą się wciąż bardzo starać,
aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom. A konkurencja nie śpi.

G R U M M A N

WRÓ B EL

N O R T H R O P

TADEUSZ
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wysokość dopłat do amerykańskich produktów
obronnych sprzedawanych za granicę w ramach
programu FMS z 3,5% do 3,2%. DSCA zredukowała także opłatę za transport. Ponadto na październikowej konferencji generał zapowiedział, że
w roku budżetowym 2020 zmniejszy się dopłata
do obsługi umowy, która jest powiązana z każdą
transakcją w programie FMS, z 1,2% do 1%. Szef
DSCA szacuje, że obniżki te pozwolą sojusznikom i partnerom na kilkunastoprocentowe
oszczędności na dodatkowych kosztach. Amerykanie liczą, że dzięki nim przekonają przynajmniej część z nabywców, aby – zamiast kupować
broń od Rosji czy Chin – skorzystali z ich oferty.
NOWE UŁATWIENIA
Program FMS stworzony został na potrzeby
sprzedaży uzbrojenia, takiego jak to używane
w siłach zbrojnych USA. Jednak, jak zauważył
gen. Hooper, podobne rozwiązanie już się nie
sprawdza w sytuacji, gdy klienci oczekują systemu, który zostanie zaprojektowany specjalnie dla
nich, dostosowanego do potrzeb. Liczba takich
zamówień sukcesywnie wzrasta. Przy obecnie istniejących procedurach ich czas realizacji jest
dłuższy i kosztowniejszy niż w przypadku zakupu
standardowych wyrobów. DSCA nawiązała już
współpracę z innymi instytucjami działającymi
w sferze zbrojeniowej, aby przygotować nową
ścieżkę realizacji nietypowych zamówień. Powinna być ona dostępna już w 2020 roku. Skróceniu
ma ulec czas rozpatrywania takich wniosków.
Dzięki wymianie informacji między poszczególnymi instytucjami szybciej będzie wiadomo, czy
zamówienie może być wykonane i na jakich warunkach.
Poza indywidualnymi wymaganiami klientów
dotyczącymi wydłużenia czasu potrzebnego do
wynegocjowania ostatecznych wersji kontraktów,
na co zwróciła uwagę DSCA, równie ważny jest
oczekiwany przez kupujących broń offset, czyli
kompensacje przemysłowe. Jego wymóg przy dużych kontraktach na dostawy broni stał się niemal
standardem. Rzecz w tym, że od lat dziewięćdziesiątych kupujących nie interesuje offset pośredni,
jak na przykład budowa szpitala. Domagają się
oni transferu nowoczesnych technologii o przeznaczeniu militarnym, które chcą wykorzystać do
rozwoju własnych przemysłów zbrojeniowych.
Dobrym przykładem jest prowadzona od kilku
lat polityka Indii znana jako „make in India”. Największy importer uzbrojenia na świecie łączy
podpisanie umów na broń ze zobowiązaniem dostawcy do jej produkcji we współpracy z indyjskimi podmiotami gospodarczymi, a to wiąże się
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Gen. por. Charles Hooper zapowiedział zintensyfikowanie działań na rzecz dalszego zwiększenia eksportu.
Stwierdził też, że za prezydentury Donalda Trumpa
współpraca z różnymi podmiotami w dziedzinie bezpieczeństwa została podniesiona do rangi „narzędzia
pierwszego użycia” w polityce zagranicznej Stanów
Zjednoczonych.

z udostępnieniem różnych technologii. Także Polska obecnie jest zainteresowana głównie offsetem
bezpośrednim.
W negocjacjach offsetowych stroną nie jest
DSCA, tylko producent konkretnego uzbrojenia.
Agencja dowiaduje się o szczegółach związanych
z kompensacjami przemysłowymi na późnym etapie negocjacji umów, a gdy dotyczą one zaawansowanych technologii, należy sprawdzić, czy ich
transfer jest możliwy ze względów bezpieczeństwa i zgodny z polityką państwa. Amerykanie nie
dzielą się najbardziej zaawansowanymi technologiami nawet z sojusznikami.
Na przekazanie nowoczesnych technologii potrzebne są zgody rożnych instytucji, a to przekłada się na czas, który jest potrzebny na zatwierdzenie umowy. Dlatego DSCA chce, aby amerykańskie firmy jak najwcześniej informowały
o oczekiwaniach offsetowych państw zainteresowanych zakupem ich produktów.
CZAS RYWALIZACJI
Rozwijanie rodzimych przemysłów zbrojeniowych przez coraz więcej państw, w tym z Bliskiego
Wschodu, Azji Południowej i Południowowschod-

DYNAMICZNY ROZWÓJ
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII POZWALA STANOM ZJEDNOCZONYM
UTRZYMAĆ POZYCJĘ NIEKWESTIONOWANEGO LIDERA NA ŚWIATOWYM
RYNKU HANDLU BRONIĄ

niej, będzie miało wpływ na eksport
firm amerykańskich w następnej dekadzie, bo są to ich tradycyjne rynki zbytu.
Sygnalizowali to już przed kilku laty
Daniel Yoon i Doug Berenson w raporcie „Dynamics of International Military Modernization 2016”. Według nich największe zagrożenie dla firm z USA, ale także z Europy, stanowić
będą Brazylia, Izrael i Korea Południowa, ponieważ są one zainteresowane tymi samymi rynkami co producenci zachodni.
Ten trend można już zauważyć w Indiach, gdzie bardzo mocną pozycję mają firmy izraelskie. Koreańczycy z kolei coraz
częściej są wybierani jako dostawcy broni np. przez kraje Azji
Południowowschodniej – wygrywają rywalizację z Amerykanami czy Europejczykami. Jednym z ich atutów, oprócz ceny,
jest większa niż konkurentów otwartość na współpracę z lokalnymi firmami.
Dla USA od dziesięcioleci ważnymi nabywcami ich uzbrojenia są państwa NATO, z których większość to również
członkowie Unii Europejskiej. Siedem z nich jest w gronie
25 największych importerów broni. Stąd Waszyngton niepo-
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koi forsowany przez część europejskich
państw plan zacieśnienia współpracy
w sferze przemysłu obronnego. Amerykanie postrzegają te zamiary jako próbę
wypchnięcia ich firm zbrojeniowych z rynków Unii Europejskiej. W tym przekonaniu utwierdzają ich wypowiedzi prezydenta Francji Manuela Macrona. Polityk ten otwarcie głosi, że
Europejczycy powinni kupować uzbrojenie od producentów
ze Starego Kontynentu. Biznes przeplata się z wielką polityką
i w przyszłości kwestia dostępu amerykańskich producentów
broni do unijnych odbiorców, w tym w formie udziału w europejskich projektach obronnych, może być zarzewiem nowych
sporów między starymi sojusznikami.
Ze względu na mniejsze szanse na sprzedaż broni w Europie Amerykanie będą starali się zachować swe pozycje na innych rynkach, ale tam czeka ich rywalizacja z dostawcami
z UE, Rosji, Chin, Korei Południowej, Izraela, a czasem też
Japonii. Obniżanie kosztów transakcji i skracanie czasu negocjowania kontraktów można więc uznać za przygotowania
USA do nowych wyzwań w światowym handlu bronią.
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P K / D Z I A Ł

G R A F I C Z N Y

HYBRYDA
NA DWÓCH
KOŁACH

B O L K I N S / S H U T T E R S T O C K ,

KRZ YSZ TO F

WILEWSKI

U schyłku XIX wieku wszystkie
liczące się armie tworzyły
jednorodne pododdziały rowerowe.
Dziś z jednośladów korzystają
głównie wybrane jednostki
specjalne i zwiadowcy.

P

ierwsze konstrukcje nie miały żadnego mechanicznego napędu i kierujący w zasadzie na nich biegli, a nie
jechali. Potem przez kilkadziesiąt lat wynalazcy prześcigali się w pomysłach, jak taki pojazd powinien być
skonstruowany i jak napędzany. Wreszcie pod koniec
XIX wieku zwyciężyła wizja konstrukcji, która sprawdza się
do dziś – dwukołowego pojazdu napędzanego przekładnią
łańcuchową z mechanicznym systemem zmiany przełożeń.

POLSKI WĘDROWIEC
O czym mowa? Oczywiście o rowerze. Co ciekawe, określenie „rower” funkcjonuje wyłącznie w Polsce i ma ścisły
związek z opracowanym na przełomie 1884 i 1885 roku przez
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Johna Kempa Starleya pojazdem – z dwoma identycznymi kołami, kierownicą połączoną z widelcem i napędem łańcuchowym tylnego koła – o nazwie „rover”, czyli wędrowiec.
O rodzinie Starleyów często mówi się, że są nestorami europejskiego przemysłu rowerowego. James Starley, wuj wspomnianego Johna, założył w 1859 roku firmę The Coventry Sewing Machine Company, która na początku co prawda zajmowała się produkcją maszyn do szycia, ale od 1869 roku jako
pierwsza w Anglii zajęła się wytwarzaniem (opartych na francuskim projekcie) bicykli Ariel. James Starley miał jednak
osiągnięcia nie tylko biznesowe, lecz także inżynierskie – rozwijał i ulepszał zagraniczny koncept. W 1869 roku wraz
z Williamem Hunterem opatentował na przykład koło ze
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szprychami z drutu, a w 1874 roku, już samodzielnie, system
zaplatania szprych do piasty. Nie był do końca zadowolony
z konstrukcji bicykla (jedno duże koło z napędem i mniejsze
dla stabilizacji), dlatego poszukiwał innego rozwiązania. Eksperymentował m.in. z układem dwóch dużych kół (umieszczonych po bokach jak w rydwanie) i z dwoma małymi:
z przodu i z tyłu.
Po śmierci Williama Huntera w 1881 roku firmę przejęli synowie James, John i William. Jednak spadkobiercą jego pasji
okazał się bratanek John. Objął stery wytwórni po tym, jak
zaprojektowany przez niego rover okazał się sukcesem handlowym. W 1890 roku kierowana przez
Johna spółka (potrzebny był kapitał od
inwestorów) zmieniła nazwę na Rover
Cycle Company. Słowo „cycle” zniknęło z niej w 1903 roku, kiedy w zakładach zaczęto produkować także samochody. Ale to już inna historia.

o tym Brytyjczycy w lutym 1941 roku, gdy 20 tys. japońskich
żołnierzy na rowerach dokonało skrytego przemieszczenia
w dół Półwyspu Malajskiego, żeby z zaskoczenia zaatakować
Singapur i w efekcie go zdobyć.
B-52 NA LĄDZIE
Druga wojna światowa była ostatnim konfliktem, podczas którego prowadzono rowerowe operacje wojskowe na
dużą skalę. Szwajcarzy jednak zlikwidowali swoją jednostkę rowerową dopiero w 2003 roku, siły zbrojne na całym
świecie zaś ograniczyły użycie jednośladów napędzanych
siłą ludzkich mięśni tylko do wojsk
specjalnych i zwiadowców. Niektóre
armie korzystają jednak z takich pojazdów do dziś i wiele wskazuje na to,
że także inni to uczynią, tyle że w nowoczesnym wymiarze.
W 2014 roku amerykańska DARPA
(Defense Advanced Research Projects
Agency) zleciła mieszczącej się w Virginii firmie Logos Technologies opracowanie hybrydowego, elektryczno-spalinowego motocykla, który w przyszłości
mógłby zastąpić powszechnie używane
przez US Army konstrukcje, np. Kawasaki M1030 M1. Firma wywiązała się
z umowy i swój prototyp dostarczyła
wojsku do testów oraz badań w 2017 roku. Efekty pracy musiały się okazać dla
amerykańskiego wojska na tyle interesujące, że uruchomiono
kolejny program badawczy. Teraz chodziło
o elektryczne rowery.
Podczas październikowych targów zbrojeniowych w Waszyngtonie (AUSA 2019)
ujawniono, że amerykańscy komandosi testują takie pojazdy opracowane przez australijską firmę Stealth Electric Bikes – modele H-52 i B-52. Ten ostatni, choć
waży ponad 50 kg, osiąga maksymalną prędkość 80 km/h i na
ogniwach może przejechać 100 km. Model H-52 jest nieco
lżejszy (o 4 kg), ale pozwala pokonać 60 km.
Eksperci podkreślają, że napęd elektryczny może być dla
rowerów niczym ich powtórne wynalezienie. Umożliwia bowiem bardzo szybką jazdę, nie pozbawiając jednocześnie jednośladów ich największej zalety – cichości. Co do wagi, to
owszem, 50 kg stanowi spore obciążenie, ale i tak znacznie
mniejsze niż w przypadku nawet lekkiego motocykla. Niewielka masa pojazdu pozwala natomiast na skok ze spadochronem tak wyposażonego żołnierza. Poza tym należy pamiętać, że gdy w rowerze elektrycznym skończy się prąd, to
żołnierz może jechać nim dalej. Czy stoimy więc przed powrotem rowerów do linii w jednostkach operacyjnych? Raczej
nie, ale zwiad i specjalsi na pewno sięgną po hybrydy na
dwóch kołach.

NAPĘD
ELEKTRYCZNY W ROWERACH MOŻE
BYĆ REWOLUCYJNY TAK
SAMO JAK
ICH WYNALEZIENIE

ROWERY NA FRONCIE
Wojsko na całym świecie sięgnęło
po rowery już w siódmej dekadzie
XIX wieku, widząc w nich sposób, nieco mniej kłopotliwy niż konie, na szybkie przemieszczanie się żołnierzy.
Włoscy bersalierzy zaczęli używać bicykli już w 1875 roku, najpierw do
przewożenia meldunków i rozkazów,
a potem także karabinów wraz z amunicją. Opracowano wtedy nawet pierwsze rowerowe zasobniki bagażowe.
Oficjalnie wprowadziła rowery do
służby armia brytyjska. W 1885 roku
bicykle przetestowano podczas manewrów kawalerii, a trzy lata później na podstawie zebranych wniosków i doświadczeń
utworzono 26 Ochotniczy Korpus Middlesex. O tym, jak
wyjątkowa była to jednostka, najlepiej świadczy to, że jej
członkowie sami kupowali sobie rowery, a korpus został
podzielony według ich typów – wielokołowce, trójkołowce
i dwukołowce.
W 1892 roku rowerów – do zadań kurierskich – zaczęła używać armia niemiecka, a w 1896 roku Amerykanie utworzyli
25 Korpus Piechoty Rowerowej. Bojowo natomiast jako pierwsi rowery wykorzystali Brytyjczycy podczas II wojny burskiej
(1899–1902). Pierwszym pełnoskalowym konfliktem, w czasie którego jednoślady zostały poddane testowi na froncie, była natomiast I wojna światowa. Wtedy Amerykanie przywieźli
ich do Europy 29 tys., Niemcy mieli do dyspozycji 125 tys.,
a Brytyjczycy – około 100 tys. sztuk.
Ten, kto myśli, że w czasie zdominowanej przez lotnictwo
i czołgi II wojny światowej rowery już przestały być potrzebne, grubo się myli. Nie tylko wykorzystywano je na dużą skalę do przewozu meldunków, lecz także stanowiły istotne zaplecze operacyjne. W jakim stopniu skuteczne, przekonali się
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Bateria przeciwlotnicza
z armatami
kalibru 35 mm –
precyzja i skuteczność!
We wrześniu 2019 roku na Centralnym Poligonie Sił
Powietrznych w Ustce przeprowadzono badania
systemu rozcalanej amunicji programowalnej.
Wykazały one wyjątkową skuteczność armat AG-35
opracowanych przez PIT-RADWAR SA. Wszystkie
cele przyjęte do ostrzelania zgodnie z programem
badań zostały trafione.

T
Holowana armata
AG-35 jest wyposażona w małogabarytową, optoelektroniczną głowicę śledzącą,
która zawiera blok
sensorów optoelektronicznych (kamerę
światła dziennego,
kamerę termowizyjną oraz dalmierz
laserowy).

esty obejmowały strzelanie do celu powietrznego zarówno amunicją programowalną, jak i szkolną TP-T. Podczas strzelań z sukcesem testowano także dynamiczne przełączanie podawanej amunicji. Do
testów amunicji programowalnej wykorzystano
armatę AG-35. Strzelania amunicją TP-T odbywały się z użyciem dwóch armat – A-35 i AG-35.
Strzelania potwierdziły opanowanie technologii
niezbędnych do budowy systemu rozcalanej amunicji programowalnej kalibru 35 mm. Wyniki badań wskazują na gotowość krajowego przemysłu
obronnego do przeprowadzenia procesu wdrożenia do eksploatacji (obejmującego opracowanie
tabel balistycznych, wykonanie badań zakładowych pod nadzorem RPW i badań kwalifikacyjnych) takiego systemu w nowoczesnych, artyleryjskich systemach obrony przeciwlotniczej z armatami kalibru 35 mm.
Wysoka skuteczność i celność, zapewniające
zdolność do niszczenia celów powietrznych na
wysokości do 3,5 km i w odległości do 5 km, niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku, to zasadnicze cechy armaty przeciwlotniczej
kalibru 35 mm, opracowanej przez warszawską
spółkę PIT-RADWAR SA na potrzeby systemów
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obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Uzyskanie tej zdolności jest możliwe m.in.
dzięki dwustronnemu zasilaniu armaty w pociski,
z wykorzystaniem amunicji podkalibrowej i programowalnej.
Projekt opracowania holowanych armat przeciwlotniczych kalibru 35 mm jest rezultatem
doświadczeń związanych z realizacją programu
przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego
PZA Loara. Wybór kalibru nie był przypadkowy.
Takie rozwiązanie stanowi najlepszy kompromis
pomiędzy szybkostrzelnością, zasięgiem, masą,
precyzją oraz możliwościami zainstalowania na
różnych nosicielach.
W latach 2009–2011, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konsorcjum WAT, PIT-RADWAR SA i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego z Tarnowa zrealizowało projekt pt. „Zdalnie
sterowany system przeciwlotniczy oparty o armatę 35 mm” o kryptonimie „Hydra”. W ramach
pracy rozwojowej nie tylko stworzono i przetestowano efektor systemu przeciwlotniczego, lecz
także przeprowadzono wiele badań związanych
z rozwojem precyzyjnych systemów napędowych,
systemu kierowania ogniem oraz algorytmów
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śledzenia i celowania. Wyniki prac zyskały uznanie dowódców rodzajów sił zbrojnych. Jednocześnie PIT-RADWAR
SA otrzymał ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa dofinansowanie w wysokości 65%, a kolejne 35% wyłożyła firma na kontynuację tego projektu.
W rezultacie powstały prototypy elementów baterii przeciwlotniczej z armatami kalibru 35 mm:
– wóz kierowania ogniem WG-35,
– holowana armata AG-35 z systemem kierowania
ogniem, wyposażona w optoelektroniczną głowicę śledząco-celowniczą, opracowaną przez PIT-RADWAR SA
we współpracy z WAT,
– holowana armata A-35 z celownikiem programowalnym,
– amunicja programowalna kalibru 35 mm, opracowana
we współpracy z MESKO SA.
Armata wyposażona jest w system dwustronnego podawania amunicji, co pozwala na zamienne wykorzystanie
np. amunicji podkalibrowej (skutecznej do zwalczania celów
twardych, opancerzonych i szybko lecących) i programowalnej, służącej m.in. do neutralizacji bezzałogowych statków
powietrznych lub elementów amunicji precyzyjnej.
W ramach prac nad amunicją programowalną przygotowano pocisk wyposażony w specjalizowany układ elektroniczny, odporny na działanie ekstremalnych narażeń mechanicznych i termicznych. Układ realizuje funkcje odbioru sekwencji programującej oraz inicjacji procesu
rozcalania. Na armacie natomiast montowany jest system,
zapewniający programowanie pocisków i pomiar ich prędkości wylotowej, którego istotnym elementem jest komputer sterujący, realizujący m.in. interfejs do systemu kierowania ogniem armaty.
System doskonale wpisuje się w potrzeby zdefiniowane
przez gestora w ramach postępowania o kryptonimie „Noteć” w sprawie zaawansowanego artyleryjskiego systemu

obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Taki zestaw, uzupełniony o radary wykrywania celu, jak Soła czy
Bystra, radar śledzący oraz efektor rakietowy, jakim jest
SPZR Poprad, może stanowić kompletny, zintegrowany system obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu
(VSHORAD).
Tak skonstruowana bateria systemu VSHORAD jest autonomiczna i zapewnia zdolność do lokalnego budowania
pełnego obrazu sytuacji powietrznej na podstawie informacji dostarczonych przez własne radary. Rozwiązanie
sieciowe zapewnia elastyczność wyboru środka zwalczającego, a otwarta architektura pozwoli na przyszły rozwój
tego systemu.
Taka bateria rakietowo-artyleryjska może dysponować
znaczną liczbą kanałów celowania, zależną od przyjętej
konfiguracji. System, który w zależności od potrzeb
uwzględnia różne konfiguracje, jest w stanie skutecznie
walczyć z przeciwnikiem. A równocześnie, z uwagi na zaawansowanie prac, jest już gotowy do wdrożenia.
Należy podkreślić, że opierając się na stworzonym rozwiązaniu baterii VSHORAD, polski przemysł zbrojeniowy
posiada kompetencje i potencjał do implementacji bardzo
precyzyjnego, zdalnie sterowanego środka ogniowego
w konfiguracji:
– systemu obrony powietrznej (zintegrowanego z systemami radiolokacyjnymi oraz systemami dowodzenia), ze zdolnością do wykrywania i niszczenia nie tylko klasycznych
środków napadu powietrznego, lecz także małych i bardzo
małych bezzałogowych statków powietrznych,
– systemu wieżowego na platformach samobieżnych, służącego zarówno do zwalczania celów powietrznych, w tym
UAV, jak i nieopancerzonych oraz lekko opancerzonych celów lądowych (z użyciem różnych typów amunicji),
– systemu do zwalczania celów morskich.
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Armaty
września

W okresie międzywojennym w Wojsku Polskim
dominowały armaty polowe konstrukcji
francuskiej i ich polskie modyfikacje.
Podstawową
armatą polową Wojska Polskiego w 1939 roku był Schneider wz. 1897 kalibru 75 mm. Francuska konstrukcja uchodziła za najlepszą
w swej klasie podczas I wojny
światowej. W Polsce były
w nią uzbrojone dywizyjne
pułki artylerii
lekkiej.

Schneider
Mle 1897

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

CIEKAWO

STKA

Podczas w
a
1939 roku lk we wrześniu
armat 75trowych u
żywano z milimepowodzeniem przec
pojazdom iwko niemieckim
pancernym
.
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 Masa – 1190 kg (bojowa)
 Kaliber/długość lufy
– 75 mm/36 kalibrów
 Donośność – 11 200 m
 Szybkostrzelność
– 12 strzałów/min
 Trakcja – konna
lub motorowa
 Obsługa – 6 osób

Schneider
Mle 1913
 Masa – 2880 kg (bojowa, wz. 29)
 Kaliber/długość lufy – 105 mm/
30,9 kalibru (wz. 29)
 Donośność – 15 200 m (wz. 29)
 Szybkostrzelność – 6 strzałów/min
 Trakcja – konna lub motorowa
 Obsługa – 8 osób

Wraz z Błękitną Armią do Polski trafiły pierwsze egzemplarze
armaty polowej Schneider
wz. 1913. W latach trzydziestych
w zakładach w Starachowicach
i Stalowej Woli produkowano na
licencji jej zmodernizowaną wersję wz. 29. W te armaty były
wyposażone dywizjony
artylerii ciężkiej.

Putiłow
wz. 1902
Armata
wz. 1878/31

 Masa – 1150 kg (bojowa)
 Kaliber/długość lufy
– 75 m/30,5 kalibru
 Donośność – 10 700 m
 Szybkostrzelność
– 10 strzałów/min
 Trakcja – konna
 Obsługa – 6–7 osób

O P R A C . T A D E U S Z W R Ó B E L
G R A F . M A R C I N D M O W S K I
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Podczas walk
na wschodzie w latach
1919–1921 zostało zdobytych kilkaset rosyjskich armat
polowych kalibru 76,2 mm. W ramach unifikacji dokonano ich
przekalibrowania. Zmodyfikowane działa wz. 1902/26 były
w wyposażeniu m.in.
dywizjonów artylerii
konnej.

 Masa – 2700–3300 kg (bojowa)
 Kaliber/długość lufy – 120mm/
27 kalibrów
 Donośność – 12 400 m
 Szybkostrzelność
– 1,5–2 strzały/min
 Trakcja – konna lub motorowa
 Obsługa – 5 osób (wz. 1878)

CIEKAWOS
TKA

Jedną armat
ę
Wojskowej Sk wz . 1902/26 posiadała
za
ładnicy Tranz
ytowej na We łoga
sterplatte.

W okresie
międzywojennym stworzono w Polsce armatę,
w której połączono lufę francuskiego działa De Bange Mle 1878
kalibru 120 mm z łożami dwóch rosyjskich haubic 152-milimetrowych.
Stąd nowe konstrukcje miały oznaczenie wz. 1878/09/31 lub
wz. 1878/10/31. Uzbrojono
w nie trzy dywizjony artylerii ciężkiej.

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

74

MILITARIA / ROZMOWA

N

iemal od roku jest pan
prezesem Huty Stalowa
Wola. Co zmieniło się
w firmie przez ten czas?
To był bardzo intensywny, lecz dobry dla nas okres, ale czeka nas jeszcze wiele pracy. W październiku przekazaliśmy wojsku kolejną baterię krabów wraz z wozami dowodzenia, tym
razem do pułku artylerii z Sulechowa.
Z zakładu wyjechał też ósmy kompanijny moduł ogniowy Rak, który trafił
do 12 Brygady Zmechanizowanej.
Tym samym nasza firma wywiązała
się z umowy z 2016 roku na
dostawę 64 samobieżnych
moździerzy kalibru 120 mm
na platformie kołowej wraz
32 wozami dowodzenia.
Podpisaliśmy też z Ministerstwem Obrony Narodowej kolejny kontrakt, dotyczący dostawy do 2021 roku dwóch następnych
modułów na rosomakach
oraz dwóch dodatkowych
raków dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Jest on korzystny zarówno
dla nas, jak i dla wojska, bo
kontynuacja produkcji raków pozwoli na obniżenie
jej kosztów. Dzięki tej
umowie zostanie utrzymany
łańcuch poddostawców, co
jest kluczowe dla zachowania zdolności produkcyjnych HSW i jej partnerów.
Liczymy, że umowa ta
umożliwi miękkie przejście
od produkcji wersji kołowej do planowanych w przyszłości samobieżnych
moździerzy na gąsienicach.

atowanego uzbrojenia i sprzętu. Samobieżne moździerze nie potrzebują
ochrony przeciwminowej na tak wysokim poziomie, jak w przypadku nowego BWP-a. Nie ma też wymogu
pływalności i potrzeby tak mocnego
silnika jak w borsuku. Rezygnacja
z tych wymagań przyczyni się do obniżenia ceny podwozia i całego pojazdu. Nie zapominajmy również o tym,
że wersja gąsienicowa raka ma już
podwozie po badaniach kwalifikacyjnych, ale po tylu latach wymagałoby
ono lekkiego „odświeżenia”.

dobrego sprzętu na papierze. Dlatego
inwestujemy w prototypy. Rozmowy
z MON-em są na ostatniej prostej
i wydaje się, że przed końcem roku
zostaną zakończone uzgodnienia formalne. Rozumiemy, że dla resortu to
jeden z najważniejszych projektów
i dlatego staramy się wspierać naszego partnera i wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom.
Uczestniczycie również w pracach
nad wieżą bezzałogową. Kiedy ta
konstrukcja będzie gotowa?
Rozpoczęły się już badania kwalifikacyjne, które potrwają przynajmniej rok. Od
ich wyniku w dużej mierze
zależy ostateczny termin zakończenia projektu.

Huta dla

ARMII
Z Bartłomiejem
Z a j ą c e m o tym, jaki sprzęt już
trafił do wojska, i o przyszłych
projektach zbrojeniowych rozmawia
Tadeusz Wróbel.

Czy będzie to jedna z wersji specjalistycznych bojowego wozu piechoty
Borsuk, nad którym pracujecie?
Z pewnością to będzie nasze podwozie. Nie ma jednak jeszcze decyzji,
w jakiej wersji i ukompletowaniu. Dla
wojska ważna jest unifikacja eksplo-
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Prace nad borsukiem wciąż trwają.
Na jakim etapie jest obecnie ten
program?
Prototyp zostanie poddany badaniom wstępnym, a potem kwalifikacyjnym. Czekamy też na ostateczne
wymagania – zweryfikowane założenia taktyczno-techniczne, o których
dyskutujemy już od około dwóch lat.
W tym czasie realizowaliśmy projekt
na własne ryzyko. Nie da się stworzyć

Czy wieże montowane na
rosomakach i borsukach
będą jednakowe?
Mogą zaistnieć niewielkie różnice, ale podstawowa konstrukcja pozostanie
taka sama. Z pewnością
w wersji wieży dla BWP-a zostaną uwzględnione
wnioski z jej eksploatacji
na kołowych transporterach, bo na nich zostanie
zamontowana wcześniej.
Niewątpliwie wojsko będzie dążyć do unifikacji
zastosowanych systemów,
co jest jak najbardziej
uzasadnione.

Czy są już jakieś ustalenia dotyczące wersji specjalistycznych borsuków? W wypadku rosomaków pojawiły się one wiele lat po wprowadzeniu do służby wozu bojowego.
Wiemy, że Ministerstwo Obrony
Narodowej teraz chce uniknąć takiej
sytuacji. My apelujemy, aby wymagania dla wersji specjalistycznych zostały przygotowane jak najszybciej, tak
byśmy mogli wraz z partnerami przy-
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mierzyć się do nich. Chcemy natomiast współpracować z tymi, którzy
mają już doświadczenie w ich tworzeniu dla KTO. Program „Borsuk” jest
tak rozbudowany, że zostanie w niego
zaangażowana niemal cała Polska
Grupa Zbrojeniowa i wiele firm prywatnych.
Uruchomienie produkcji borsuka to
kwestia kilku lat. Wspomniał pan
natomiast o niedawnej dostawie
krabów. Na jakim etapie jest ten
program?
Kończy się etap wsparcia technicznego ze strony Hanwha Techwin, koreańskiego producenta haubic K9,
związanego z uruchomieniem w naszej firmie zrobotyzowanego spawania korpusu pierwszego podwozia.
Wykorzystujemy do tego roboty tej
samej firmy co Koreańczycy, ale już
najnowszej generacji. W ramach
transferu technologii mamy zapewnione szkolenia naszych pracowników,
którzy je obsługują. Natomiast w ramach umowy z MON-em, z każdym
DMO [dywizjonowym modułem
ogniowym] następuje sukcesywna polonizacja podwozi. Tutaj prace przebiegają bez opóźnień.

MAMY JUŻ DOŚWIADCZENIA Z MODERNIZACJI WYRZUTNI
WR-40 I JESTEŚMY
W PEŁNI PRZYGOTOWANI DO URUCHOMIENIA TEGO PROJEKTU. DECYZJĘ W TEJ
SPRAWIE PODEJMIE
JEDNAK WOJSKO

Jak ocenia pan współpracę między
HSW i Hanwha Techwin przy tym
projekcie?
Współpraca z Koreańczykami układa się bardzo dobrze. W odróżnieniu
od innych partnerów zagranicznych
nie mają oni problemów z udostępnianiem nam zaawansowanych technologii, nie traktują nas jak konkurenta.
Co więcej, staramy się budować relacje partnerskie, by w przyszłości
wyjść ze wspólnymi inicjatywami na
rynki zewnętrzne.

Na podstawie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia kontynuujemy prace
badawczo-rozwojowe nad baobabem
w wersji ośmiokołowej. Zestaw będzie składał się z sześciu miotaczy
i systemu samozaładowczego. Nowością będzie uaktualniony system sterowania minowaniem, który jeszcze
bardziej zautomatyzuje proces przygotowawczy dzięki wprowadzeniu
możliwości automatycznego ustawiania miotaczy, a także umożliwi bezpośrednie przetworzenie przez komputer pokładowy rozkazu z wyższego
szczebla o zapotrzebowaniu na ustawienie pola minowego.

Waszym projektem przyszłościowym jest też system minowania narzutowego Baobab. Ostatecznie na
jakim podwoziu zostanie on umieszczony?

Mniej szczęścia macie z takimi projektami, jak wyrzutnia artylerii rakietowej Langusta 2, który mógłby
posłużyć do modernizacji starych
zestawów RM-70.

Mamy już doświadczenia z modernizacji wyrzutni WR-40 i jesteśmy
w pełni przygotowani do uruchomienia tego projektu. Decyzję w tej sprawie podejmie jednak wojsko i będzie
ona uzależniona od zasobności jego
portfela. Poza tym liczba wyrzutni
RM-70 w Polsce jest stosunkowo niewielka, około 30, co ma wpływ na zainteresowanie tym projektem. Niemniej jednak doświadczenia z Langusty 2 mogą zostać wykorzystane przy
potencjalnej dalszej modernizacji
BM-21 czy WR-40, obejmującej
wprowadzenie do systemu kierowania ogniem funkcji autonaprowadzania części artyleryjskiej na cel, tak
jak jest to w moździerzach Rak czy
haubicach Krab.
Co dzieje się z projektem samobieżnej armatohaubicy Kryl na podwoziu kołowym?
W ramach umowy z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju zbudowaliśmy prototyp i przestrzelaliśmy go
na poligonie, również na Słowacji,
gdzie mogliśmy sprawdzić strzelanie
z wykorzystaniem maksymalnego ładunku miotającego. Wynik tych prób
był pozytywny. Dalsze prace wciąż
przed nami.
Może więcej szczęścia będzie miał
proponowany przez Hutę niszczyciel czołgów?
W tej kwestii jesteśmy otwarci
i czekamy na konkretniejsze określenie wymagań. Zależnie od nich jesteśmy gotowi zaoferować pojazd na
ciężkim zmodyfikowanym podwoziu
K9 czy też lżejszym, zastosowanym
w konstrukcji borsuka lub gąsienicowego moździerza 120 mm. Jak zawsze, ostatnie słowo należy do zamawiającego.

BARTŁOMIEJ ZAJĄC jest prezesem
zarządu Huty Stalowa Wola SA.
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INDIE

DOBRE
BO NASZE

Hindusi opracowują nowy
system napędowy.
końcu października ministerstwo obrony poinformowało
o dalszych postępach w programie badawczo-rozwojowym, którego celem
jest stworzenie własnego napędu niezależnego od powietrza (AIP). To rozwiązanie zwiększa czas przebywania
w zanurzeniu okrętów podwodnych
z napędem dieslowsko-elektrycznym.
Prace nad nim prowadzi podległa indyjskiemu resortowi obrony agencja
badań obronnych i rozwoju (DRDO).
Hindusi pracują nad system AIP
opartym na ogniwach paliwowych.
W należącym do DRDO Laboratorium Badań Materiałów Morskich
w Ambarnath, w stanie Maharasztra,
zbudowano prototypowy napęd. Urzą-

D C N S

W

dzenie dokładnie odwzorowuje AIP
jednostki podwodnej, dla której jest
opracowywany, uwzględniając rozmiary i kształty jej pomieszczeń.
W napęd niezależny od powietrza mają być wyposażone okręty projektu
75(I), czyli indyjska wersja francu-

skiego typu Scorpene. Docelowo będzie sześć jednostek znanych jako typ
Kalvari. Indie odrzuciły ofertę Francuzów wyposażenia dwóch ostatnich
z tych okrętów w ich konstrukcji system AIP – Mesma, który bazuje na
turbinie parowej pracującej w układzie zamkniętym. WT

A

merykanie od lat rozważali różne rozwiązania mające odciążyć żołnierzy piechoty, którzy podczas misji bojowych muszą nieść
na swych barkach dziesiątki kilogramów sprzętu, żywności i amunicji. Wstępnie analizowano m.in.
możliwości maszyn kroczących.
Ostatecznie jednak wybrano rozwiązanie stare, ale sprawdzone –
pojazd kołowy. Przed kilkoma tygodniami podano, że dostawcą małego uniwersalnego transportera
sprzętu, znanego pod
akronimem S-MET,
będzie General Dynamics Land Systems. Firma ma
dostarczyć 624
egzemplarze,
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poczynając od 2021 roku. S-MET,
określany jako robotyczny muł, jest
ośmiokołową platformą transportową
o napędzie elektrycznym.
Pojazdy te znajdą się w brygadowych zespołach bojowych piechoty.
Kołowy muł będzie mógł pokonać
w ciągu trzech dób niemal 100 km
z około 450-kilogramowym ładunkiem, zawierającym amunicję, wodę,
żywność i inne wyposażenie dla spieszonej drużyny. W przyszłości S-MET
będą przewoziły modułowe zestawy na
potrzeby konkretnej misji, na
przykład sprzęt łączności, medyczny,
saperski
lub rozpoznawczy, jak

R H I T A

MUŁ NA KOŁACH

również zdalnie sterowane systemy
uzbrojenia.
Rozpoczęty w połowie 2017 roku
program S-MET był realizowany według nowej procedury zamówień
wojskowych. Początkowo brano
pod uwagę osiem różnych platform,
jednak po wstępnej ocenie ich liczba została w 2017 roku zmniejszona o połowę. Każdemu z czterech
oferentów, którzy pozostali w grze,
zlecono wyprodukowanie 20 pojazdów do dalszych badań. Większość
z nich przekazano do testowania
żołnierzom z 10 Dywizji Górskiej
i 101 Dywizji Powietrznodesantowej. Don Sando, szef Dyrekcji Rozwoju i Integracji Zdolności Manewrowych, podkreślił, że ogromne znaczenie dla wyboru sprzętu, który
najlepiej sprawdzi się w piechocie,
miały opinie i sugestie testujących
różne platformy żołnierzy z jednostek liniowych. W

D A N I E L / U S M C

S TA N Y Z J E D N O C ZO N E

Z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego 2020 roku
składamy najserdeczniejsze życzenia
czytelnikom „Polski Zbrojnej”,
żołnierzom Wojska Polskiego,
weteranom walk o niepodległość,
policjantom, pogranicznikom, strażakom,
przedstawicielom innych służb mundurowych
oraz ich pracownikom.

Niech nadchodzące dni
wypełnione będą rodzinną atmosferą i radością,
a nowy rok przyniesie nam wszystkim
zdrowie, szczęście i pomyślność
w realizacji ambitnych planów.

Wesołych
Świąt!
Zarządy i Pracownicy
Polskiej Grupy Zbrojeniowej
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STRATEGIE
/ BLISKI WSCHÓD

EKSPERYMENT
WYSOKIEGO
RYZYKA
Siły zbrojne Zjednoczonych
Emiratów Arabskich okazały się
niezdolne do wieloletniego udziału
w przewlekłej, trudnej militarnie
i niepopularnej wśród społeczeństwa
wojnie jemeńskiej.
TO M A S Z

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

OT ŁOWSKI

S H A N E

B E A U B I E N / U S M C
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PAŃSTWO
SZEJKÓW
Emiraty zajmują siódme miejsce
na świecie jeśli chodzi o dostępne
zasoby ropy naftowej i gazu.

R Y A N

C A R T E R / M I N I S T R Y

O F

P R E S I D E N T I A L

A F F A I R S

40 tys.

Z

Dochód w ZEA
to 40 tys. dolarów
amerykańskich
rocznie na osobę
i należy do najwyższych na świecie.

jednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) latem 2019 roku podjęły decyzję o znaczącym ograniczeniu zaangażowania militarnego
w operację sojuszniczą
w Jemenie, prowadzoną od
2015 roku pod auspicjami
Arabii Saudyjskiej. Abu
Zabi wycofało z tego kraju
praktycznie całość swych
sił lądowych, a w operacji
pozostawiło jedynie lotnictwo i marynarkę wojenną. To było spore zaskoczenie dla międzynarodowej opinii publicznej, chociaż obserwatorzy sytuacji
w rejonie Zatoki Perskiej wskazywali
na taką możliwość już wcześniej.
Siły zbrojne Emiratów okazały się
bowiem niezdolne do wieloletniego
udziału w przewlekłej, trudnej militarnie i niepopularnej w społeczeństwie
wojnie jemeńskiej. W dużej mierze
dzieje się tak ze względu na wprowadzenie kilka lat temu powszechnego
poboru do armii. Paradoksalnie to
właśnie pobór miał poprawić jakość
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emirackich sił zbrojnych. Po kilku latach trwania
eksperymentu i sprawdzeniu jego efektów
w brutalnych realiach asymetrycznego konfliktu
w Jemenie władze w Abu Zabi zdają się zastanawiać, czy obrany kurs był jednak słuszny.
PUSTYNNE PSY WOJNY
Arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej – od
chwili powstania pielęgnujące monarchiczne
ustroje społeczno-polityczne o mocno feudalnym
charakterze – przez dekady w większości unikały powszechnego poboru do armii. Pod tym
względem znacząco odbiegały od innych krajów
arabskich, zwłaszcza tych o republikańskim
ustroju politycznym, w których powszechny pobór oraz masowe armie miały służyć wytworzeniu więzi między obywatelami a państwem i jego celami polityczno-ideowymi.
Siły zbrojne w zdecydowanej większości arabskich monarchii miały mieć elitarny charakter,
odzwierciedlający szczególną rolę i charakter
wojska w strukturze tych państw. Nie bez znaczenia były tu względy bezpieczeństwa samego
rodu panującego – armię z poboru trudniej objąć
polityczną kontrolą, łatwiej natomiast zarazić rewolucyjnymi i dekadenckimi ideami, zagrażającymi stabilności władzy. Wiele arabskich

81

EMIRATY SĄ NAJWIĘKSZYM IMPORTEREM
UZBROJENIA W REGIONIE BLISKOWSCHODNIM, A TRZECIM NA
ŚWIECIE – ROKROCZNIE
PRZEZNACZAJĄ NA
OBRONNOŚĆ OKOŁO
SWOJEGO PKB,
CZYLI W PRZYBLIŻENIU 25 MLD DOLARÓW AMERYKAŃSKICH

POTENCJAŁ
MILITARNY
Personel

63
tys.

6%

żołnierzy

385 (głównie
typu Leclerc)

a liście najnowszych zakupów zbrojeniowych ZEA znajdują
się m.in.: system obrony przeciwrakietowej THAAD,
samoloty wielozadaniowe F-16 oraz kolejna partia myśliwców
Mirage 2000, samoloty transportowe, czołgi ciężkie Leclerc,
artyleria rakietowa, broń strzelecka. Podstawową zasadą pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego przez Abu Zabi jest
jego geopolityczna dywersyfikacja – Emiraty kupują to, co
uznają za potrzebne, bez względu na to, czy jest to sprzęt
z Zachodu, czy ze Wschodu.
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reżimów powstawało i upadało w ostatnich dekadach wskutek wojskowych zamachów stanu. Z tego też względu od
dawna powszechny był w regionie Zatoki Perskiej zwyczaj
werbowania cudzoziemskich najemników, których lojalność wobec tronu kupowano bajońskim, regularnie wypłacanym żołdem.
Zaledwie dwa państwa tego regionu, Arabia Saudyjska
i Bahrajn, nie wprowadziły jeszcze poboru do swych sił
zbrojnych. Wśród monarchii, które zdecydowały się na armię z powszechną służbą wojskową obywateli, Zjednoczone Emiraty Arabskie wyróżniają się jednak równoległym trwaniem przy dawnym, tradycyjnym zwyczaju werbunku najemników. Władze w Abu Zabi miały być może
nadzieję, że takie mieszane rozwiązanie pozwoli znacząco zwiększyć efektywność sił zbrojnych kraju. Doświadczenia ostatnich kilku lat każą jednak wątpić, czy faktycznie tak się stało.
NA LINII OGNIA
Wprowadzając w 2014 powszechny pobór, ZEA liczyły
na znaczące wzmocnienie swojej armii i bezpieczeństwa
monarchii. Wystarczy zerknąć na mapę regionu Zatoki Perskiej, by sobie uświadomić, że to właśnie Emiraty są niejako skazane na rolę państwa z pierwszej linii frontu w ewentualnej konfrontacji zbrojnej z arcywrogiem Arabów – szyicką Islamską Republiką Iranu. O tym, jak słabe politycznie i militarnie są wobec swego potężnego sąsiada, świad-

czą wydarzenia z 2012 roku. Wtedy okazało się, że Irańczycy – wbrew umowie zawartej z Abu Zabi jeszcze
w 1971 roku, dotyczącej m.in. sprawowania wspólnej kontroli nad wyspą Abu Musa w Zatoce Perskiej – zwiększyli
tamtejszy garnizon, rozbudowując np. lotnisko i instalując
wyrzutnie rakiet ziemia–morze. Ten mały skrawek ziemi
formalnie należy do ZEA, ale jest wykorzystywany wojskowo przez Teheran. Władze w Abu Zabi okazały się bezsilne wobec irańskich prowokacji, i to najpewniej wpłynęło
na decyzję o konieczności daleko idących reform struktury
bezpieczeństwa państwa. Pobór do wojska został uznany za
jedno z ważniejszych narzędzi naprawczych.
Rząd w Abu Zabi liczył, że dzięki powszechnej służbie
już po kilku latach będzie w stanie wystawić w razie mobilizacji armię liczącą do 270 tys. żołnierzy rezerwistów,
a do tego kolejne kilkanaście tysięcy zawodowców i kilka
tysięcy zagranicznych specjalistów stale zatrudnionych
w szejkanacie. Poborem zostali zatem objęci w ZEA mężczyźni w wieku 18–30 lat, a obowiązkowa służba pierwotnie trwała 9–12 miesięcy. Już po kilku latach okazało się
jednak, że potrzeby armii – uwikłanej od 2015 roku w przewlekłą, krwawą i niepopularną kampanię jemeńską – są tak
duże, że niezbędne jest wydłużenie tego okresu. Od 2018
roku wynosi on więc 16 miesięcy dla absolwentów szkół
średnich i 24 – dla tych, którzy mają jedynie podstawowe
wykształcenie. Absolwentów lub studentów szkół wyższych szkoli się na specjalnych kursach, po których ukoń-
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czeniu otrzymują stanowiska oficerów lub specjalistów
w dziedzinach szczególnie poszukiwanych przez armię.
Prawdziwym obyczajowym i społeczno-politycznym
przełomem na skalę regionu stała się decyzja o dopuszczeniu do armii kobiet – mogą zgłaszać się ochotniczo do odbycia dziewięciomiesięcznej zasadniczej służby wojskowej
(bez względu na wykształcenie). Z najnowszych danych,
z 2018 roku, wynika, że siły rezerwy w ZEA wynoszą już
około 180 tys. osób. Jak się jednak wydaje, jest to zsumowanie uwzględniające wszystkich żyjących byłych (emerytowanych) wojskowych, pełniących służbę w armii w ostatnich dwóch dekadach. Problemem sił zbrojnych, a także całego systemu bezpieczeństwa tego kraju, są bowiem bardzo
szczupłe zasoby ludzkie.
Spośród 8–10 mln faktycznych mieszkańców Emiratów
obywatelstwo ma zaledwie około miliona osób. Rokrocznie
wiek poborowy osiąga zatem zaledwie około 5 tys. mężczyzn – obywateli państwa. Tym samym, aby zaspokoić
obiektywne potrzeby armii, władze w Abu Zabi musiały
rozszerzyć pobór na niektóre kategorie stałych rezydentów,
będących cudzoziemcami i wyznających sunnicki islam.
Stąd w szeregach armii Emiratów znajdują się przedstawiciele ponad 20 różnych nacji, i to nie tylko z regionu Bliskiego Wschodu (głównie Omanu), lecz także Azji Południowej (Pakistan). Jednym z bonusów dla tych ludzi za ich
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PRAWDZIWYM OBYCZAJOWYM I SPOŁECZNO-POLITYCZNYM PRZEŁOMEM
NA SKALĘ REGIONU
STAŁA SIĘ DECYZJA
O DOPUSZCZENIU
DO ARMII KOBIET
wierną służbę jest przyznanie im w przyszłości obywatelstwa ZEA.
Kadra oficerska składa się niemal w całości z rdzennych
mieszkańców i obywateli Emiratów, choć wielu wysokich
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rangą dowódców i specjalistów to naturalizowani
Amerykanie, Brytyjczycy lub Australijczycy.
SPOSÓB NA MIĘSO ARMATNIE
Kluczowym sprawdzianem dla emirackich sił
zbrojnych – operujących już w nowej, mieszanej
formule (pobór i zaciąg najemny) – stała się wojna w Jemenie, rozpoczęta w marcu 2015 roku.
Armia ZEA uczestniczyła w tej kampanii od samego początku, zarówno na etapie działań powietrznych, jak i w operacji lądowej (od kwietnia
2015 roku). Walki na lądzie okazały się niespodziewanie ciężkie i krwawe, szczególnie dla emirackich żołnierzy z poboru służących w tzw. brygadzie arabskiej (około 5 tys. ludzi).
Tylko w ciągu pierwszego roku konfliktu w Jemenie poległo niemal stu żołnierzy z Emiratów,
w większości właśnie poborowych. Natychmiast
przełożyło się to w kraju na problemy wizerunkowe monarchii i spadek społecznego poparcia dla
idei powszechnej służby. Władze w Abu Zabi musiały więc choć częściowo wyjść naprzeciw tym
negatywnym nastrojom obywateli. Pierwszym
środkiem zaradczym stało się przeniesienie maksymalnego ciężaru walk na lądzie na barki formacji specjalnych ZEA, w pełni uzawodowionych
i od dawna należących do najlepszych tego typu
jednostek arabskich w regionie. Należy do nich
przede wszystkim sformowana w 2011 roku gwardia prezydencka. Tą liczącą kilka tysięcy żołnierzy i operatorów jednostką dowodzi emerytowany
australijski dowódca specjalsów Mike Hindmarsh,
a wielu z jej oficerów to naturalizowani w ZEA
cudzoziemcy z Zachodu, w tym z Polski. Od 2016
roku ta formacja – zwłaszcza wchodzące w jej
skład elitarne Dowództwo Operacji Specjalnych
(Special Operations Command – SOC) – była najaktywniejszą lądową formacją regularnych sił
zbrojnych ZEA operującą w Jemenie.
Ponadto Abu Zabi zintensyfikowało wsparcie
lokalnych jemeńskich jednostek walczących z rebeliantami z Ruchu Hutich. Przy tej okazji zaczęło realizować w Jemenie swą własną politykę, nie
zawsze zgodną z linią reprezentowaną przez koalicję, a nadawaną przez Arabię Saudyjską. W rezultacie okazało się, że Emiraty wspierają w Jemenie ugrupowania separatystyczne z południa
tego kraju, skonfliktowane z prosaudyjskim rządem prezydenta Abd Rabbuha Mansura Hadiego.
Stało się to przyczyną groźnych dla spójności koalicji wydarzeń z lata 2019 roku, gdy emirackie
samoloty Mirage 2000, bombardujące pozycje
rządowych jemeńskich oddziałów wiernych
Hadiemu, zostały zmuszone do odwrotu przez
saudyjskie F-15.

Trzecią opcją pozwalającą na zmniejszenie społecznego niezadowolenia z udziału ZEA w wojnie
jemeńskiej stał się tradycyjny zaciąg zagranicznych kontraktorów. Już pod koniec 2015 roku
Emiraty sformowały i wysłały do Jemenu batalion
złożony z najemników zwerbowanych w… Ameryce Łacińskiej. Istnieje wiele danych wskazujących na to, że jednostka ta została powołana do
życia jeszcze w 2011 roku jako efekt obaw elit
Emiratów przed Arabską Wiosną. Dawni wojskowi z krajów takich jak Kolumbia, Wenezuela, Panama czy Nikaragua – skuszeni wysokim żołdem
(średnio około tysiąca dolarów amerykańskich tygodniowo) – zaciągnęli się pod sztandary Emiratów. Ten liczący w przybliżeniu tysiąc żołnierzy
oddział szybko pokazał dużą wartość bojową, kierowano go zatem na najbardziej niebezpieczne
odcinki frontu. Południowoamerykańscy najemnicy walczyli więc w Jemenie nie tylko z szyickimi Huti, lecz także z bojownikami z Państwa Islamskiego. Ci ostatni z lubością wykorzystują
w swej propagandzie informacje o obecności na
jemeńskiej ziemi najemników z krajów chrześcijańskich, wprost nazywając ich „krzyżowcami na
usługach arabskich renegatów”.
Prawdą jest, że religijni Latynosi mieli zagwarantować sobie w kontraktach prawo do swobodnego praktykowania wiary, włącznie z obecnością
w ich szeregach kapelanów polowych. Innym zaciężnym oddziałem wysłanym do Jemenu był „batalion specjalny”, sformowany jeszcze w latach
2010–2011 przez byłego szefa firmy Blackwater,
Erica Prince’a. Jednostka ta, podległa bezpośrednio emirowi ZEA, nie brała jednak udziału w walkach na froncie, jej głównym zadaniem było zabezpieczanie infrastruktury ważnej dla działań
i interesów Abu Zabi.

Na czele gwardii prezydenckiej stoi emerytowany australijski
dowódca specjalsów
MIKE HINDMARSH,
a wielu z jej oficerów
to naturalizowani
w ZEA cudzoziemcy
z Zachodu, w tym
z Polski.

W OCZEKIWANIU NA SUKCES
Pięć lat po rozpoczęciu eksperymentu z powszechnym obowiązkiem wojskowym Emiraty
wyraźnie znalazły się na rozdrożu. Praktyka (potwierdzona kampanią jemeńską) pokazała, że pobór nie jest cudownym i szybko działającym panaceum na bolączki i wyzwania współczesnej rzeczywistości strategicznej i militarnej. Jako droga
do tworzenia skutecznych, profesjonalnych sił
zbrojnych wymaga czasu i cierpliwości.
Dotyczy to w szczególności regionu, w którym
tradycyjne więzy plemienne i rodowe są często
wciąż silniejsze niż lojalność wobec abstrakcyjnego państwa, a skład etniczny społeczeństwa przypomina mozaikę. Najbliższe lata ostatecznie pokażą więc, czy podjęty przez Emiraty eksperyment zakończy się sukcesem.
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Na terenie muzeum informacji
i dziennikarstwa w Waszyngtonie (Newseum) znajduje się pomnik poświęcony
reporterom, redaktorom, fotografom, którzy stracili życie podczas wykonywania swojej pracy.

Zawód dziennikarza z roku na
rok jest coraz bardziej
niebezpieczny. Reporterzy giną
nie tylko podczas relacjonowania
wydarzeń z Azji, Afryki czy
Ameryki Łacińskiej, lecz także
w państwach Unii Europejskiej.
M I CH A Ł

K

Z IELIŃ SKI

iedy w 2014 roku dżihadyści opublikowali nagranie
z zamordowania Jamesa Foleya, ostatecznie zakończyły się czasy, w których dziennikarze relacjonujący
konflikty zbrojne byli traktowani jako neutralni obserwatorzy. Teraz ich życie często służy jako karta przetargowa do osiągnięcia celów politycznych. Niedługo po tym mor-
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dzie tzw. Państwo Islamskie opublikowało zapisy z egzekucji
kolejnych dziennikarzy – Stevena Sotloffa i Kenjiego Goto
oraz pracowników organizacji humanitarnych.
W ciągu następnych kilku lat podobne sytuacje powtarzały
się wielokrotnie, także poza Bliskim Wschodem. W sierpniu
2018 roku Kirił Radczenko, Orchan Dżemal i Aleksandr
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Rastorgujew, rosyjscy dziennikarze badający w Republice
Środkowoafrykańskiej aktywność najemników z grupy Wagnera, zginęli w zasadzce zorganizowanej przez lokalną milicję. Chociaż władze Kremla uznały, że jest to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, wszystko wskazuje na to, że za
przeprowadzenie ataku odpowiadał lokalny policjant powiąza-

ny z Moskwą. Kilka miesięcy później pracownicy Michaiła
Chodorkowskiego, jednego z producentów mającego powstać
w Afryce filmu, przekazali CNN dowody na częste kontakty
podejrzanego z rosyjskim wywiadem.
Według opublikowanego w listopadzie raportu UNESCO,
w latach 2014–2018 zostało zamordowanych 495 dziennikarzy.
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ZBRODNIA W KONSULACIE
Kariera Dżamala Chaszodżdżiego może budzić
szacunek. Jako dziennikarz pochodzenia saudyjskiego był związany z niemal wszystkimi liczącymi się
arabskimi gazetami wydawanymi po angielsku.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia relacjonował to, co działo się w Afganistanie, Algierii,
Kuwejcie oraz krajach Lewantu (przeprowadził
m.in. wywiad z Osamą bin Ladenem). Następnie
skupił się na komentowaniu wydarzeń politycznych,
głównie dotyczących sytuacji wewnątrz Arabii Saudyjskiej. Jego wnikliwe, odważne komentarze bezpośrednio uderzały w saudyjską rodzinę królewską,
w tym księcia Muhammada ibn Salmana.
Ze względu na narastającą wrogość następcy tronu Dżamal Chaszodżdżi musiał w 2017 roku opuścić rodzinny kraj. Zginął rok później na terenie
saudyjskiego konsulatu w Stambule. Według śledztwa przeprowadzonego przez CIA oraz tureckie
służby, dziennikarza zwabiono do placówki dyplomatycznej pod pretekstem odbioru dokumentów
potrzebnych do zawarcia małżeństwa z Hatice
Cengiz. Następnie został uduszony, a jego ciało poćwiartowano i rozpuszczono w kwasie. Gdy wyciekło nagranie z monitoringu potwierdzające, że to
właśnie przed wejściem do konsulatu po raz ostatni
widziano Chaszodżdżiego, Saudyjska Agencja Prasowa przyznała, że doszło tam do morderstwa oraz
że aresztowano 18 Saudyjczyków powiązanych ze
sprawą. Według materiałów wywiadowczych zdobytych przez „The Washington Post”, za zleceniem
tego morderstwa stał sam książę Ibn Salman.
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W stosunku do poprzedniego, pięcioletniego okresu
(2009–2014), liczba ofiar wzrosła o 18%. Porażająca większość sprawców nie tylko nigdy nie została
osądzona, ale nawet ich nie wykryto. Trudności
w rozwiązaniu spraw wynikają przede wszystkim
z niedostępności miejsc, w których doszło do przestępstwa. Toczące się konflikty utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają skuteczną działalność śledczych.
Trzeba mieć jednak świadomość, że ponad połowa
pracowników mediów wyszczególnionych w raporcie straciła życie poza strefą działań wojennych. Paradoksalnie często komplikuje to sytuację. Niejednokrotnie administracja danego państwa, która powinna stać na straży wolności mediów, jest stroną
opresyjną lub wręcz zamieszaną w zbrodnię. Tematy najczęściej poruszane przez zamordowanych
dziennikarzy dotyczyły polityki, korupcji oraz lokalnych przestępstw.
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W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT W ZWIĄZKU ZE
SWOJĄ PRACĄ ŚMIERĆ
PONIOSŁO BLISKO
500 DZIENNIKARZY.
PONAD POŁOWA Z NICH
– W MIEJSCACH NIEOBJĘTYCH KONFLIKTEM
ZBROJNYM
W raporcie UNESCO zaznaczono, że w 91%
zbadanych przypadków ofiarami zbrodni byli
dziennikarze lokalni. Do tych tragedii najczęściej
dochodziło właśnie na Bliskim Wschodzie. Na listę
najbardziej niebezpiecznych krajów po raz kolejny
trafiły Syria oraz Afganistan. Od wielu lat w czołówce tych niechlubnych statystyk znajduje się
Meksyk. Kraj, w którym formalnie nie toczy się
żaden konflikt, od 2007 roku prowadzi wyniszczającą, brutalną wojnę z kartelami narkotykowymi.
Wojnę, w której na pierwszej linii często znajdują
się nie żołnierze, lecz dziennikarze śledczy. Tylko
w ciągu ostatniej dekady śmierć poniosło przynajmniej 203 meksykańskich pracowników mediów.
Nie jest przesadą stwierdzenie, że nie ma miesiąca,
w którym lokalne gazety nie donosiłyby o kolejnych zgonach.
EUROPA BEZ WYJĄTKU
W kontekście przedstawionych wyżej wydarzeń
Europa może się wydawać bezpieczną przystanią.
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Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście na Starym Kontynencie
do morderstw na dziennikarzach dochodzi zdecydowanie
rzadziej, ale są one równie brutalne. Tak było w wypadku
Jána Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego, związanego z portalem Aktuality.sk. Przed śmiercią przez wiele
miesięcy pracował nad materiałem ukazującym powiązania
otoczenia premiera Słowacji Roberta Ficy z włoską mafią.
Ogniwem łączącym te dwa środowiska miał być Marián
Kočner. Kontrowersyjny biznesmen był podejrzany
m.in. o oszustwa podatkowe oraz przekręty dotyczące operacji finansowych związanych z luksusowymi apartamentami
w Bratysławie. To właśnie w tych rezydencjach biuro
Kocnera bezpośrednio sąsiadowało z mieszkaniem premiera
Ficy. Opinia publiczna zyskała dostęp do zapisu z rozmów
telefonicznych, w których Kočner wprost groził Jánowi
Kuciakowi. Kilka miesięcy później słowackiego dziennikarza znaleziono w jego domu z dwoma ranami postrzałowymi. Zamordowano wówczas także narzeczoną Kuciaka,
Martinę Kušnirovą.
Śledztwo w sprawie zabicia Jána Kuciaka wciąż trwa. Zarzuty postawiono pięciu podejrzanym, w tym egzekutorowi
oraz samemu Marianowi Kočnerowi. Nie jest to jednak norma. W październiku 2017 roku na skutek zamachu bombowego zginęła maltańska niezależna dziennikarka Daphne
Caruana Galizia. Przez ostatnie kilka lat pisała o korupcji
w maltańskim rządzie oraz o jego powiązaniach z lokalną
branżą hazardową i przestępczością zorganizowaną. Jej dochodzenie prowadziło do transferów płynących z Azerbejdżanu oraz naświetlało proceder pozyskiwania obywatelstwa
Malty w wyniku kontrowersyjnych inwestycji. Pomimo międzynarodowego śledztwa żaden z podejrzanych o dokonanie
zamachu nie trafił przed sąd. Dotychczas nie ustalono także
zleceniodawców morderstwa.
Niestety w ciągu ostatnich pięciu lat podobna tragedia nie
ominęła także Polski. Łukasz Masiak został śmiertelnie pobity podczas zabawy w jednym z mławskich lokali. Po blisko
dwuletnim procesie skazano oskarżonego Bartosza N. na
siedem lat pozbawienia wolności. Według Sądu Okręgowego w Płocku zabójstwo Masiaka nie było związane z jego
pracą dziennikarską, ale przed śmiercią podejmował on na
portalu Nasza Mława wiele kontrowersyjnych tematów,
w tym dotyczących powiązań lokalnych klubów sztuk walki
ze środowiskiem przestępczym. Wyrok nie jest prawomocny.
UPROWADZENIA, POGRÓŻKI, ARESZTY
Niebezpieczeństwo związane z zawodem dziennikarza
nie zawsze musi się sprowadzać do śmierci. Niezależnie od
miejsca pracy przedstawiciele tego zawodu mierzą się często się z zatrzymaniami, pogróżkami, przesłuchaniami oraz
ograniczaniem dostępu do informacji. W niektórych krajach, szczególnie w Azji, powszechne są także wyroki ska-

zujące dziennikarzy na wieloletnie więzienie za wykonywanie swojego zawodu.
Pomimo coraz bardziej zaawansowanych technik wywiadowczych wielu reporterów pozostaje zaginionych. Wśród
nich jest John Cantlie, brytyjski fotoreporter, którego w 2012
roku porwano wraz z Jamesem Foleyem. Dwa lata później
pojawił się w cyklu materiałów propagandowych tzw. Państwa Islamskiego, w których jako „niezależny” reporter relacjonował walki o Kobani oraz Mosul. Ostatnie nagranie ukazujące żywego dziennikarza zostało opublikowane w połowie grudnia 2016 roku. Od tego czasu jego lokalizacja
pozostaje nieznana.
Los Cantlie’a podzielił Austin Tice, niezależny dziennikarz i zarazem weteran piechoty morskiej z Teksasu. Porwany w 2012 roku w okolicach Daraji, najprawdopodobniej trafił w ręce sił powiązanych z reżimem. Według ustaleń amerykańskich służb Tice żyje i najprawdopodobniej jest
przetrzymywany w syryjskim więzieniu. W uwolnienie reportera są zaangażowani nie tylko jego najbliżsi, lecz także
międzynarodowa organizacja Reporterzy bez Granic. Prowadzona przez nią kampania ma na celu wywrzeć nacisk na
amerykański rząd, który jako jedyny ma odpowiednią pozycję oraz środki do prowadzenia negocjacji z Damaszkiem.
Starania o poprawę bezpieczeństwa dziennikarzy podejmują również inne organizacje pozarządowe, w tym Frontline
Freelance Register (FFR). Działalność tego stowarzyszenia
została ukierunkowana na szkolenia z ochrony danych, prowadzenia relacji ze strefy walk oraz pierwszej pomocy. Jednocześnie w ramach tajnych grup internetowych członkowie
FFR mogą się wymieniać informacjami na temat bezpieczeństwa w różnych regionach świata. Trzeba przy tym pamiętać, że dziennikarze są narażeni również na zagrożenia
w sieci. Ofiarami są przede wszystkim kobiety, które podczas codziennej pracy muszą się mierzyć z atakami, głównie
na tle seksualnym, prowadzonymi za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poczty internetowej.
Pomimo starań Reporterów bez Granic, Frontline Freelance
Register, a także Rady Europy czy Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Praw Człowieka, którzy coraz więcej uwagi poświęcają bezpieczeństwu dziennikarzy, wciąż będzie dochodzić do
kolejnych morderstw. W interesie każdego człowieka jest jednak jak najskuteczniejsze ich ograniczenie, a w wypadku
zbrodni – doprowadzenie wszystkich winnych przed sąd.
Należy zaznaczyć, że dziennikarze nie są w stanie wykonywać swojej pracy bez pomocy operatorów kamer, producentów, dźwiękowców oraz lokalnych przewodników, którzy
narażają swoje zdrowie i życie przynajmniej w takim samym
stopniu i dlatego tak samo powinni zostać otoczeni opieką.
Środowisko to nie jest bez skazy, ale dziennikarstwo wciąż
pozostaje jednym z nielicznych sposobów na to, żeby monitorować otaczającą nas rzeczywistość.
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Południe
pod specjalnym
nadzorem

W RÓ B E L

W

połowie października 2019 roku dowodzący
komponentem sił lądowych Dowództwa Południowego USA (United States Southern Command – USSOUTHCOM) gen. mjr Daniel
Walrath poinformował, że w ramach ćwiczeń na terenie Chile
po raz pierwszy rozmieszczony zostanie batalion piechoty na
bojowych wozach Stryker. Sześciotygodniowa misja, której
nadano kryptonim „Southern Vanguard”, rozpocznie się w październiku 2020 roku. Do Chile zostaną przerzuceni żołnierze
81 Brygadowego Zespołu Bojowego Strykerów z Gwardii
Narodowej stanu Waszyngton. „Sothern Vanguard” będzie miała charakter cykliczny i nie ograniczy się tylko do Chile, może
bowiem objąć na przykład Brazylię i Kolumbię. To jeden z wielu przejawów zwiększającej się aktywności wojskowej USA
w Ameryce Południowej.

STARY RYWAL
Przez wiele lat po zakończeniu zimnej wojny wydawało się,
że Ameryka Południowa i Środkowa przestaną być polem rywalizacji światowych mocarstw. Moskwa w latach dziewięćdziesiątych XX wieku skupiała się na umocnieniu wpływów
na obszarze postsowieckim, a Chiny dopiero zaczynały nadrabiać zapóźnienia i wychodzić z zacofania gospodarczego.
W tym czasie na półkuli zachodniej upadały kolejne dyktatury, które nie mogły już liczyć na wsparcie Waszyngtonu.
Wprowadzenie w tych krajach demokracji nie rozwiązywało
licznych problemów społecznych w Ameryce Łacińskiej.
Konsekwencją było przejęcie władzy przez lewicowych, nie-
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Stany Zjednoczone zwiększają
swą aktywność polityczno-militarną w Ameryce
Łacińskiej, by powstrzymać
tam wpływy swych
największych rywali.

Amerykańscy marines i hondurascy żołnierze przygotowują się do ćwiczeń w dżungli w Comayagua w Hondurasie. Wspólne szkolenia zwiększają szybkość reagowania sił zbrojnych krajów partnerskich w Ameryce Środkowej i Południowej.

chętnych USA populistycznych polityków. W Wenezueli wybory prezydenckie wygrał Hugo Chavez, a w Nikaragui do
władzy powrócili sandiniści (odwołujący się do ruchu oporu
wobec amerykańskiej okupacji, którym kierował Augusto
Sandino). Na Kubie zaś kontrolę utrzymali komuniści pod
przywództwem Fidela Castro.
W ten sposób powstały przyczółki, które wykorzystała Rosja,
próbująca uzyskać status wielkiego gracza w skali globalnej.
Kluczowym regionalnym partnerem stała się dla niej Wenezuela, swego czasu bardzo ważny regionalny sojusznik USA i ich
dostawca ropy naftowej. Wraz z pogarszaniem się stosunków
z Waszyngtonem Chavez zbliżał się coraz bardziej do Moskwy
i Hawany. Rosja była wówczas głównym dostawcą broni dla
tamtejszych sił zbrojnych, a z czasem zaangażowała się w wenezuelski przemysł wydobywczy.

B R E N D A N
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W misje humanitarne zaangażowany
jest personel wszystkich rodzajów sił
zbrojnych USA.
Od czerwca do listopada tego roku
u wybrzeży Ameryki
Łacińskiej i na Karaibach operował
okręt szpitalny
USNS „Comfort”. Na
zdjęciu u góry kolejka ludzi oczekujących na pomoc amerykańskich lekarzy
tej jednostki. Port-au-Prince, Haiti, 8 listopada 2019 roku

Za rządów następcy Chaveza, Nicolása Madury, kraj pogrążył się w gigantycznym kryzysie społeczno-gospodarczym,
którego jedną z konsekwencji jest wielka fala uchodźców, przysparzająca problemów wewnętrznych innym państwom Ameryki Łacińskiej. Szacuje się, że w końcu 2019 roku ich liczba
przekroczy 5 mln. Jednak dzięki m.in. rosyjskiemu wsparciu
wojskowo-technicznemu dla wenezuelskich sił zbrojnych reżim
Madury ma się dobrze. Swój wkład w jego utrzymanie ma też
Kuba. Według amerykańskich wojskowych Hawana wysłała do
Wenezueli tysiące ludzi, żeby wzmocnili tamtejsze służby bezpieczeństwa. Co ciekawe, nieufający rodakom Maduro otacza
się podobno kubańskimi gwardzistami.
Również Nikaragua ma silne powiązania z Rosją, Kubą, ale
i Wenezuelą. Rządzący tam politycy wywodzą się z ruchu
sandinowskiego, który korzystał z poparcia Kremla jeszcze za

czasów Związku Sowieckiego. Jednym zaś z przejawów rosyjskiej aktywności w tym środkowoamerykańskim kraju jest
utworzenie centrum szkoleniowego do zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. W opinii dowódcy
USSOUTHCOM adm. Craiga Fallera może być ono wykorzystane przez Rosjan do zbierania informacji wywiadowczych i rekrutowania szpiegów.
Amerykanów niepokoi jeszcze jedna kwestia: loty rosyjskich
samolotów wojskowych, m.in. bombowców strategicznych, do
Wenezueli. Dla USA ogromnym zagrożeniem – chociażby ze
względu na bliskie położenie Kanału Panamskiego – byłoby
utworzenie przez Moskwę w tym kraju lub w Nikaragui baz
wojskowych. Gdy w 1989 roku Amerykanie uznali, że pojawiło się zagrożenie dla tego szlaku komunikacyjnego, nie zawahali się przed zbrojną interwencją w Panamie.
MACKI PEKINU
Trzeba jednak pamiętać, że Rosja ma ograniczone możliwości ekonomiczne, by finansowo wspierać latynoskich sojuszników. Dlatego musi dzielić się wpływami z dysponującymi potężnymi środkami finansowymi Chinami. Pekin inwestuje spore
pieniądze w rozwój infrastruktury, bo na takie wydatki nie stać
większości biednych państw Ameryki Południowej. Dla tamtejszych rządów, podobnie jak dla tych w Afryce czy Azji, ważne
jest to, że Chińczycy nie stawiają warunków dotyczących ich
polityki wewnętrznej, np. walki z korupcją lub przestrzegania
praw człowieka. Licznym latynoskim politykom imponuje też
chiński model gospodarczy z silną rolą państwa, który okazał
się na tyle skuteczny, że zapewnił wzmocnienie pozycji kraju
na arenie międzynarodowej i wpłynął na podniesienie poziomu
życia setek milionów ludzi. Tymczasem jednym z kluczowych
problemów społecznych krajów Ameryki Południowej i Środkowej jest skrajna bieda. Chińczycy jednak nie udzielają Wenezuelczykom wsparcia bezinteresownie. Wiedzą, że jeśli reżim
w Caracas nie będzie w stanie zwrócić pożyczonych pieniędzy,
mogą przejąć kluczowe gałęzie wenezuelskiej gospodarki, której atutem są wielkie zasoby ropy naftowej.
Amerykańscy decydenci z uwagą śledzą również poczynania
Pekinu w Argentynie. Kraj ten, podobnie jak Wenezuela, boryka się z wielkimi problemami gospodarczymi i finansowymi,
do których doprowadziły nieudolne rządy. W kierunku Chin,
ale też Rosji popycha Buenos Aires zadawniony konflikt
z Wielką Brytanią o Falklandy. Londyn zakulisowymi działaniami od lat skutecznie blokuje sprzedaż nowoczesnej zachodniej broni latynoskiemu rywalowi. Władze w Buenos Aires muszą jej szukać u innych dostawców.
Jeśli chodzi o działania Chin w Argentynie, to Amerykanów
niepokoją nie tylko pożyczki. W 2018 roku w Patagonii powstało pierwsze na półkuli zachodniej chińskie centrum obserwacji głębokiej przestrzeni kosmicznej. Chociaż ma ono charakter cywilny, jest mocno chronione przez Pekin. Amerykanie
zwracają uwagę na to, że Argentyńczycy mają nad nim niewielką kontrolę. Adm. Craig Faller ostrzega, że dzięki patagońskiej
stacji Chińczycy mogą zyskać zdolność śledzenia aktywności
kosmicznej USA oraz ich sojuszników i partnerów. Instalację
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PEKIN INWESTUJE SPORE PIENIĄDZE
W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY, BO NA TAKIE WYDATKI NIE STAĆ WIĘKSZOŚCI BIEDNYCH PAŃSTW AMERYKI POŁUDNIOWEJ
można też wykorzystać do ataku na amerykańskie
systemy satelitarne, tym bardziej że wszystko
wskazuje na to, że Pekin przygotowuje się do prowadzenia ofensywnych działań militarnych w kosmosie. „Pekin może naruszać warunki umowy
z Argentyną o prowadzeniu wyłącznie działań cywilnych”, wyraża swoje obawy Faller.

Dowódca
USSOUTHCOM,
adm. CRAIG
FALLER: „Pekin może naruszać warunki
umowy z Argentyną
o prowadzeniu
wyłącznie działań
cywilnych w chińskim centrum obserwacji głębokiej przestrzeni kosmicznej”.

UTRZYMANIE POZYCJI
Trochę inaczej wygląda sytuacja w Kolumbii. Siły rządowe zmusiły rebeliantów z Rewolucyjnych
Sił Zbrojnych Kolumbii do zakończenia walki. Do
tego przełomu mogło dojść dzięki ogromnemu
wsparciu Waszyngtonu. Przy czym w końcowej fazie kolumbijskiego konfliktu to nie ideologia partyzantów stanowiła największe zagrożenie dla USA,
lecz ich aktywność przestępcza. Pomimo prowadzonych od dziesięcioleci operacji przeciwko narkobiznesowi w Ameryce Łacińskiej, amerykańska marynarka wojenna i straż przybrzeżna co miesiąc przejmują jednostki próbujące dostarczyć do USA setki
kilogramów, a nawet tony kokainy i marihuany. Co
gorsze, w sąsiednim Meksyku kartele narkotykowe
zdestabilizowały państwo, wykorzystując wielkie
pieniądze do korumpowania jego przedstawicieli –
polityków, urzędników, policjantów i wojskowych.
W Waszyngtonie z ulgą zaś odetchnięto po ostatnich wyborach prezydenckich w Brazylii, które
wygrał prawicowy polityk Jair Bolsonaro. Amerykanów wcześniej niepokoiło pogłębienie za czasów
rządów lewicy współpracy ekonomicznej tego największego państwa kontynentu z Rosją, Chinami,
Indiami i Republiką Południowej Afryki. Ta jednak
utraciła władzę z powodu złej sytuacji gospodarczej kraju i licznych skandali korupcyjnych. Gdyby
Jair Bolsonaro oficjalnie wycofał się z tej inicjatywy, byłby to dla Waszyngtonu znaczący sukces
w ograniczaniu wpływów największych rywali
w tym regionie.
O SERCA I UMYSŁY
Ważną rolę w utrzymywaniu pozycji USA
w Ameryce Łacińskiej odgrywa nadal współpraca
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wojskowa, ale ma ona inny charakter niż kilkadziesiąt lat temu, kiedy dla powstrzymania wpływów komunistycznych Amerykanie byli gotowi
przymknąć oko na wiele działań przyjaznych im
dyktatur. Z czasem zdali sobie sprawę z tego, że
nie zdołają umocnić swej pozycji wyłącznie dzięki kontaktom z tamtejszymi elitami polityczno-wojskowymi i dostawom broni. Dlatego znaczna
część aktywności USSOUTHCOM teraz jest
związana z inicjatywami, które mają budować pozytywny wizerunek USA w oczach zwykłych
mieszkańców Południa.
Aby zdobyć serca i umysły Latynosów, Amerykanie przeprowadzają ćwiczenia służb medycznych –
w ich czasie udzielają pomocy medycznej obywatelom państw, na których terenie odbywają się szkolenia. W misje medyczne i humanitarne zaangażowany jest personel wszystkich rodzajów sił zbrojnych
USA. Przez pięć miesięcy 2019 roku, od czerwca do
listopada, u wybrzeży Ameryki Łacińskiej i na Karaibach operował statek szpitalny USNS „Comfort”.
W tym czasie jednostka zawinęła do portów Kolumbii, Kostaryki, Dominikany, Ekwadoru, Grenady,
Haiti, Jamajki, Panamy, Peru, Saint Lucii, St. Kitts
i Nevis oraz Trinidadu i Tobago, udzielając wsparcia
tysiącom potrzebujących. Ponadto amerykańscy lekarze pomogli w tym roku ponad 9,5 tys. Gujańczyków, a saperzy US Army zbudowali w Gwatemali
przychodnię lekarską. Inne misje mające znaczenie
dla mieszkańców regionu, w które zaangażowali się
amerykańscy wojskowi, obejmują szkolenia ratowników, saperów, nurków i strażaków.
Aktywność Stanów Zjednoczonych na Południu
nie jest niczym nowym, bo w Waszyngtonie od początków istnienia państwa przywiązuje się dużą
wagę do tego, co dzieje się na półkuli zachodniej.
W 1823 roku prezydent James Monroe przedstawił
doktrynę autorstwa sekretarza stanu, Jamesa
Quincy Adamsa, zgodnie z którą Ameryka ma nie
podlegać dalszej kolonizacji i wpływom politycznym mocarstw z Europy. Echa tej doktryny, mimo
upływu niemal dwóch wieków, nadal słychać
w wypowiedziach amerykańskich polityków.
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Trudno o optymistyczny
scenariusz
T R Z Y P Y TA N I A D O

Michała
Wo j n a r o w i c z a

W

listopadzie bojownicy Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu prowadzili ataki rakietowe ze
Strefy Gazy w kierunku terytorium Izraela.
Z drugiej strony izraelska armia dokonywała nalotów na
ich pozycje. Agencje donosiły o najpoważniejszej eskalacji przemocy od kilku miesięcy. Co ją wywołało?
Bezpośrednią przyczyną była izraelska operacja, podczas
której zlikwidowany został Bahaa Abu al-Atta, lider wspieranego przez Iran Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PID),
kierujący tą organizacją w północnej Strefie Gazy. Jednocześnie przeprowadzono nalot na znajdujący się w Damaszku
dom innego przywódcy PID, Akrama al-Ajouriego. W odpowiedzi PID wystrzelił ponad 400 rakiet na terytorium Izraela, w tym w kierunku miast centralnych, m.in. Tel Awiwu-Jafy. Kilkudziesięciu Izraelczyków zostało rannych, 90%
rakiet przechwycił system Żelaznej Kopuły. W izraelskich
nalotach natomiast w Strefie Gazy zginęło 34 Palestyńczyków (dane palestyńskiego ministerstwa zdrowia, Izrael
wskazywał, że w większości byli to członkowie PID), a około stu odniosło rany. Ostatecznie doszło do zawieszenia broni, wynegocjowanego tradycyjnie z udziałem egipskiego wywiadu. Po rozejmie dochodziło jeszcze do wymiany ognia.
Czy obecny konflikt różnił się od poprzednich?
Eskalacja, która nastąpiła ostatnio, miała specyficzny kontekst. Zabicie Al-Atty oznaczało powrót izraelskiej taktyki
eliminacji konkretnych liderów wrogich organizacji – ten
modus operandi jest obecnie dużo rzadziej stosowany niż
w poprzednich latach. W obecny konflikt nie zaangażował
się jednak Hamas – główna siła rządząca Strefą Gazy. Izrael,
choć w przeszłości wskazywał na odpowiedzialność Hamasu za wszelkie ataki z palestyńskiej enklawy na swoje terytorium, tym razem skupił się w kontruderzeniu tylko na celach
Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Wynika to ze swoistego „układu”, wypracowanego przez obie strony, który najprościej można określić mianem „spokój za spokój”. Hamas

deeskaluje ataki, a w zamian Izrael m.in. dopuszcza do Strefy Gazy pomoc finansową z Kataru, zwiększa liczbę pozwoleń na pracę dla Palestyńczyków ze Strefy czy rozszerza obszar połowów.
Palestyńskiemu Islamskiemu Dżichadowi, dążącemu do
wzmocnienia swojej pozycji w Strefie Gazy, nie odpowiadała ta sytuacja. Właśnie ta organizacja miała być odpowiedzialna w ostatnich miesiącach za ataki rakietowe, które doprowadziły m.in. do ewakuacji premiera Beniamina
Netanjahu z mitingu wyborczego. Siłą napędową tych działań miał być Al-Atta. Jego śmierć była na rękę zarówno
Izraelowi, jak i Hamasowi.
Czy jest możliwy jakiś kompromis w izraelsko-palestyńskim konflikcie?
Trudno o optymistyczne scenariusze. Palestyński Islamski
Dżihad jest organizacją nastawioną dużo bardziej konfrontacyjnie wobec Izraela, o profilu stricte militarnym, w przeciwieństwie do działającego w ramach palestyńskiej sceny politycznej Hamasu. Otwarta i długotrwała konfrontacja nie
jest na rękę żadnej ze stron. O ile nie można wykluczyć, że
byłyby możliwe zawarcie długotrwałego rozejmu i wzajemne ustępstwa między Izraelem a Hamasem (np. wymiana
więźniów, poluzowanie blokady Strefy Gazy), o tyle zawsze
mogą się znaleźć grupy odrzucające jakiekolwiek porozumienia, takie jak PID. Jeden skuteczny atak terrorystyczny
może zmusić Izrael do głębszego zaangażowania, podobnie
jak choćby w 2014 roku. Mało prawdopodobny jest również
wariant porozumienia między Hamasem a kierującym strukturami Autonomii Palestyńskiej Fatahem, które mogłoby
przynieść zmianę politycznego status quo w Strefie Gazy.
MICHAŁ WOJNAROWICZ jest analitykiem Polskiego Instytutu
Stosunków Międzynarodowych.
Rozmawiała Małgorzata Schwarzgruber.

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

92

STRATEGIE / AZJA

PREZYDENT TURKMENISTANU TO CZŁOWIEK
ORKIESTRA. JEŹDZI
KONNO, PISZE KSIĄŻKI,
RAPUJE, STRZELA
Z BRONI SNAJPERSKIEJ, RZUCA NOŻEM
DO CELU...
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Imperium
Turkmenatora
To jeden z najbardziej zamkniętych krajów na świecie.
Wielu obserwatorów ostrzega przed rosnącymi
wpływami islamizmu w Turkmenistanie.
RO B ERT

S

T U R K M E N I S T A N . G O V . T M

tare przysłowie chińskie mówi: „Gdy w dolinie żrą się dwa tygrysy, małpa obserwuje ich
walkę ze szczytu wzgórza”. Podobno to była
dewiza pierwszego prezydenta Turkmenistanu, Saparmyrata Nyýazowa. Dla Chińczyków
małpa jest symbolem sprytu, więc nie ma nic obraźliwego w tym porównaniu. Wręcz przeciwnie.
Przysłowie miało ilustrować mądrość i dalekowzroczność prezydenta, który zachowuje wstrzemięźliwość i dystans wobec dwóch gryzących się
tygrysów: Wschodu i Zachodu.
Realizując tę mądrą – we własnym mniemaniu –
i dalekowzroczną politykę dystansowania się od
problemów międzynarodowej wspólnoty, Nyýazow
odizolował Turkmenistan od sąsiadów z byłego
Związku Sowieckiego i od świata zewnętrznego.
Zrobił to tak skutecznie, że właściwie niewiele wiadomo o procesach społecznych zachodzących
w tym kraju. Z relacji uchodźców wynika jednak,
że obecna sytuacja gospodarcza jest katastrofalna.
BUDOWANIE DRUGIEGO KUWEJTU
Nyýazow władzę objął w taki sam sposób, jak
pozostali prezydenci środkowoazjatyckich republik
utworzonych na gruzach imperium sowieckiego –
wylądował na stołku prezydenta jako były komunistyczny aparatczyk. Wybory, które organizowano na
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia,
wygrywał jako jedyny kandydat.
Początkowo dla Turkmenów sprawy biegły pomyślnie. Ten kraj – w odróżnieniu od innych byłych
republik sowieckich – ominęły rewolucje, wojny
i przelew krwi. Stabilna władza zapewniała rozwój.
Korzystając z tego, że Turkmenistan ma wiele surowców energetycznych, Nyýazow zabrał się za budowanie nad brzegami Morza Kaspijskiego drugie-

SEN DEK

go Kuwejtu. Na szczodrą politykę socjalną pozwalały ogromne dochody ze sprzedaży gazu ziemnego
i ropy naftowej: mieszkańcy kraju nie musieli płacić
za elektryczność, wodę i gaz w mieszkaniach, mieli
dostępne paliwo w niskich cenach.
Równocześnie kraj coraz bardziej orientował się
na politykę izolacji. Krok po kroku Nyýazow stworzył jeden z najbardziej zamkniętych systemów państwowych na świecie. Wykazuje on wiele podobieństw do tego, który ukształtował się w Korei
Północnej, włącznie z kultem jednostki i bardzo
ograniczonymi prawami zwykłych mieszkańców.
Zdaniem Batyra Muhamedowa, turkmeńskiego
działacza opozycyjnego, który mieszka dziś w Rosji, decyzja o izolacji wynikała z obaw o trwałość
systemu władzy.
Oficjalnie krajem rządzi Demokratyczna Partia
Turkmenistanu (dawna partia komunistyczna), ale
nie ma to nic wspólnego z demokracją. Lokalny
parlament bez wahania przyklepuje nawet najbardziej absurdalne, nielogiczne i paranoiczne decyzje
głowy państwa, nie zwracając najmniejszej uwagi
na potrzeby społeczne. Swego czasu zlikwidowano
w kraju operę, balet i akademię nauk. Podobno władza widziała w nich zagrożenie dla „tradycyjnych
cnót turkmeńskich”. Podjęta na początku kolejnego
dziesięciolecia reforma służby zdrowia polegała na
tym, że na prowincji i w mniejszych miastach zamknięto szpitale. Pozujący na myśliciela i ojca narodu (stąd przyznany mu przez parlament oficjalny
tytuł turkmenbaszy, ojca wszystkich Turkmenów)
Nyýazow niemiłosiernie tępił wszelkie przejawy
sprzeciwu i prześladował opozycjonistów. Kłopotów nie uniknęli nawet przedstawiciele elity władzy:
wielu polityków najwyższego szczebla, deputowanych, a nawet ministrów – w tym były szef resortu
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Za rządów Saparmyrata NyýazowaаTurkmenistan czerpał ogromne zyski z przemytu narkotyków z sąsiedniego Afganistanu. Z powodu coraz
większej liczby narkomanów i rozprzestrzeniania się wirusa HIV (który oficjalnie w tym kraju nie istnieje!) nowy prezydent podejmował jednak próby ograniczenia tego procederu. Na zdjęciu monumentalne Mauzoleum Turkmenbaszy w Aszhabadzie

spraw zagranicznych Boris Şyhmyradow. W 2002 roku zostali
oskarżeni o próbę zamachu stanu.
OPIEKUN NARODU
Nyýazow zmarł nagle w 2006 roku. Nowym prezydentem
został Gurbanguly Berdimuhamedow, z którym początkowo
wiązano nadzieje na zmiany. On jednak coraz bardziej wchodził w buty poprzednika. Przybrał oficjalny tytuł „arkadag”
(opiekun, w domyśle – narodu). Występuje na scenie jako gitarzysta, pianista, wokalista, a nawet raper. Pisze książki, jeździ
konno i na rowerze, strzela z broni snajperskiej i rzuca nożem
do celu – nic więc dziwnego, że złośliwi nadali mu więc pseudonim „Turkmenator”, nawiązujący do postaci Terminatora.
Jednocześnie system państwowy nie uległ większej zmianie.
Wprowadza się przy tym coraz bardziej absurdalne przepisy
prawne, obowiązujące w całym kraju: kobietom zakazano prowadzenia samochodów, nikt nie może mieć auta w czarnym
kolorze. Aby wyjechać z ojczyzny, Turkmeni muszą starać się
u władz o wizy wyjazdowe. Opozycji nie ma, bo przeciwnicy
zostali zmuszeni do opuszczenia kraju lub trafili do więzień,
zwłaszcza niesławnego ośrodka Ovadan-Tepe. Internet jest limitowany, najpopularniejsze serwisy społecznościowe zablokowane, a te treści, które już pojawią się w sieci, cenzurowane.
Problem jest jednak większy i może rzutować na bezpieczeństwo międzynarodowe, bo ten zamknięty i brutalny reżim
od środka toczy choroba. Według niezależnych obserwatorów,
urzędnicy są zdemoralizowani, powszechna jest korupcja. Dużym problemem jest bezrobocie, które według nieoficjalnych
szacunków (oficjalnych nie ma) może wynosić nawet 60%.
Pensje są symboliczne, ale póki prąd, woda i gaz były bezpłatne, ludziom udawało się wiązać koniec z końcem. Tymczasem
od 1 stycznia 2019 roku wszystkie ulgi zlikwidowano.
Głównym źródłem problemów gospodarczych jest spadek
w ostatnich latach cen gazu na rynkach międzynarodowych.
Do tego Turkmeni zaczęli się spierać z głównymi odbiorcami
tego surowca, czyli Rosją i Iranem, o warunki transportu. Bardzo szybko miejsce dotychczasowych graczy zajęły Chiny, ale
zrobiły to na własnych warunkach, niezbyt korzystnych dla
partnerów. W konsekwencji praktycznie zmonopolizowały eksport turkmeńskiego gazu, co doprowadziło do drastycznego
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zmniejszenia wydobycia i eksportu, a w dłuższej perspektywie
do załamania turkmeńskiej gospodarki. Na to nałożyły się
chroniczne problemy z wyżywieniem w pustynnym kraju – podobno wprowadzono nawet kartki na żywność. W wyniku
gwałtownego pogorszenia się warunków życia z kraju wyjechało – jak się szacuje – nawet 1,7–1,9 mln osób, co stanowi
1/3 mieszkańców! Ogromnym problemem jest również rozwarstwienie społeczne: z biedą zwykłych ludzi kontrastuje
ogromne bogactwo żyjących w luksusie elit.
Państwo nie zapewnia żywności swym obywatelom, ale hojną ręką wydaje miliardy na nowoczesne budowle z białego
marmuru. Symbolem tej rozrzutności stał się położony nad
brzegiem Morza Kaspijskiego kurort Awaza, inspirowany podobnymi inwestycjami szejków arabskich znad Zatoki Perskiej.
ISLAMIZM W NATARCIU
Obniżenie się poziomu życia przyniosło również inne zagrożenia: mówi się o rosnących wpływach ugrupowań islamistycznych. Jak twierdzi opozycyjny działacz turkmeński,
Nurmuhammed Hanamow, wiele osób w trosce o swe rodziny
decyduje się nawet na wyjazd do sąsiedniego Afganistanu, który dotychczas był symbolem wojny, chaosu i biedy. „Mieszkańcy Turkmenii, która jest krajem muzułmańskim, od czasów
ZSRS wykazywali niską skłonność do fanatyzmu religijnego.
To jednak się zmienia. Nieprzypadkowo w szeregach Państwa
Islamskiego pojawili się uciekinierzy z Turkmenistanu. Ludzie
decydują się na wszystko, żeby wykarmić rodzinę albo wyrwać
ją z piekła. Dlatego całymi rodzinami próbują wyjechać z kraju, a potem przystępują do formowanych z uchodźców z regionu ugrupowań islamistycznych w Afganistanie albo opowiadają się po stronie Państwa Islamskiego”, mówił Hanamow
w czerwcu 2017 roku w wywiadzie dla „Deutsche Welle”.
Od tego czasu sytuacja znacznie się pogorszyła. Pojawiły
się doniesienia o tym, że ludzie głodują. Armia jest w fatalnej kondycji, co może skutkować załamaniem się zdolności
do obrony, zwłaszcza wobec zagrożenia wewnętrznego.
Nikita Mendkowicz, szef Euroazjatyckiego Klubu Analitycznego, podsumowuje: „wzmocnienie się w Turkmenistanie radykalnego podziemia islamistycznego może w najbliższym czasie doprowadzić do destabilizacji sytuacji”.
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Reguły gry
według Kima
Amerykańska administracja rozważa zawieszenie sankcji
na eksport północnokoreańskiego węgla i wyrobów
tekstylnych. W odpowiedzi na ten gest dobrej woli Korea
Północna miałaby zamknąć ośrodek jądrowy w Jongbjon
oraz zaprzestać wzbogacania uranu.
R AFA Ł

M

ówiąc o polityce maksymalnego nacisku wobec
Iranu, prezydent Donald Trump nie przypuszczał zapewne, że szybko znajdzie godnego siebie naśladowcę. Ostatnie działania Korei Północnej świadczą o tym, że Kim Dzong Un szybko przyswoił
i zaadaptował na własne potrzeby nowe zasady gry. Otwarte
pozostaje jedynie pytanie, jaki efekt uda mu się osiągnąć.

SZACHOWANIE POCISKAMI
2 października 2019 roku Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna przeprowadziła pierwszy test odpalanego
spod wody pocisku Pukguksong-3. Testy wcześniejszych
wersji tej rakiety przeprowadzano w 2016 i 2017 roku. Nowa
konstrukcja ma zasięg około 2 tys. km, bo choć podczas testu
pocisk wylądował zaledwie 450 km od miejsca startu, to lot
odbywał się po nietypowej trajektorii z apogeum
na wysokości 910–950 km. Według ocen ekspertów, po jej spłaszczeniu zasięg zostanie wydłużony
do 2 tys. km.
Nie jest do końca jasne, czy start odbył się z pokładu okrętu podwodnego, czy jedynie z zanurzonej platformy startowej, ale również w tej dziedzinie Koreańczycy z Północy notują znaczący postęp. O ile jeszcze
rok temu mówiło się o okręcie o wyporności około
2 tys. t, zdolnym do przenoszenia jednego pocisku, o tyle dziś media donoszą o budowie większej jednostki –
o wyporności 3 tys. t, zdolnej do przenoszenia
trzech rakiet. Zapewne, podobnie jak poprzednik,
jest wzorowana na radzieckim okręcie typu Golf,
konwencjonalnym, również uzbrojonym w trzy pociski balistyczne.

C IA STO Ń

Pjongjang wszedł w posiadanie tego typu jednostki jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i najwyraźniej postanowił skorzystać z dostępnej technologii.
Z jednej strony pozwala to przypuszczać, że nowy okręt
będzie konstrukcją przestarzałą technologicznie, ale z drugiej należy pamiętać o zaskakującej propozycji KRL-D budowy okrętów podwodnych dla Tajwanu. I chociaż miała
ona dotyczyć trzech typów miniaturowych (Yono, Yugo
i Sang), to była w niej mowa o transferze technologii rodzimego rodzaju napędu niezależnego od powietrza (AIP).
Jest to o tyle zaskakujące, że technologią tego rodzaju dysponuje dziś zaledwie kilka państw (Szwecja, Francja,
Niemcy, Japonia, Rosja, Chiny) i jeszcze kilkanaście miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że w gronie tym mogłaby się znaleźć Korea Północna. Naturalnie rodzi się pytanie, czy ta oferta była faktyczną propozycją sprzedaży, czy
też jedynie blefem obliczonym na wzbudzenie sensacji.
Komunistyczny reżim musiał przecież liczyć się z tym, że
szanse realizacji podobnego kontraktu są bliskie zeru,
z uwagi nie tylko na sankcje nałożone na ten kraj, lecz
także na relacje amerykańsko-tajwańskie oraz północnokoreańsko-chińskie. Pjongjang mógł więc skorzystać
z okazji, by pochwalić się technologią, którą tak naprawdę nie dysponuje.
Jak dotąd, agencje wywiadowcze nie potwierdziły,
by którykolwiek z północnokoreańskich okrętów
podwodnych był wyposażony w napęd AIP. Pozostaje jednak niepewność, czy nowy rodzaj napędu
nie jest rozwijany właśnie dla jednostek, które
w przyszłości mają stać się nosicielami rakiet balistycznych. Nie byłby to pierwszy przykład
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skokowego wzrostu zaawansowania technologicznego programów zbrojeniowych Korei Północnej.
Podczas organizowanej w lutym 2018 roku parady wojskowej w Pjongjangu zaprezentowano nowy typ pocisku balistycznego krótkiego zasięgu.
KN-23, bo takie ma oznaczenie, przypomina wyglądem rosyjski iskander, który oficjalnie nigdy
nie został dostarczony KRL-D. Podobnie jak miało to już miejsce w przeszłości w wypadku innych
pocisków (np. musudan), nowa konstrukcja została
zaprezentowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek testu. Na te jednak nie trzeba było czekać
zbyt długo – pocisk po raz pierwszy wystrzelono
w maju 2019 roku. Podczas pierwszej próby przeleciał około 240 km, pięć dni później – ponad
400 km, a po kilkunastu dniach – 690 km. Ta
ostatnia wartość oznacza, że w zasięgu nowej broni znajduje się całe terytorium Republiki Korei.
WĄTPLIWE POCHODZENIE
Otwarte wciąż pozostaje pytanie o pochodzenie nowego pocisku. Rosyjski system Iskander-E
został dostarczony oficjalnie tylko do Armenii
i Algierii, przy czym w tej wersji ma on zasięg
jedynie 280 km, tak aby spełniał wymogi układu
o ograniczeniu eksportu technologii rakietowych
(Missile Technology Control Regime – MTCR).
Rosyjskie systemy Iskander rozmieszczono również w Syrii, ale nie trafiły tam w ręce wojsk
Baszszara al-Asada. Ich operatorami byli wyłącznie rosyjscy żołnierze.
Jak zatem pocisk przynajmniej przypominający
iskander znalazł się w rękach reżimu? Amerykański portal 38north przyjmuje kilka hipotez – począwszy od potajemnej sprzedaży systemu przez
Moskwę lub któregoś z zagranicznych nabywców,
przez nabycie z niewiadomego źródła pocisku
wzorowanego na iskanderze, po skopiowanie przez
północnokoreańskich naukowców rakiety na podstawie zdobytej wcześniej dokumentacji. Za najbardziej prawdopodobne uznano pierwszą i trzecią
wersję wydarzeń.
Pocisk mógłby zostać rozwinięty przynajmniej
częściowo dzięki wiedzy uzyskanej podczas prac
nad wspomnianymi wcześniej rakietami rodziny
Pukguksong. Ponadto Koreańczycy z Północy
mają znaczne doświadczenie w modyfikacjach nie
tylko przestarzałych technologicznie SCUD-ów,
lecz także znacznie nowocześniejszych systemów
typu Toczka (SS-21). Pozyskanie dokumentacji
iskandera wcale nie musiało odbyć się w legalny
sposób. Bezdyskusyjny pozostaje jednak fakt, że
północnokoreańskie systemy krótkiego i średniego zasięgu stają się coraz nowocześniejsze. Po
kilku latach skupiania się na pociskach pośred-
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JEŚLI NAWET DOJDZIE
DO KOLEJNEJ RUNDY
ROZMÓW MIĘDZY USA
A KOREĄ PÓŁNOCNĄ,
NIE PRZYNIOSĄ
ONE PRZEŁOMU
W KWESTII
DENUKLEARYZACJI
niego i międzykontynentalnego zasięgu reżim
najwyraźniej przeorientował priorytety programu
balistycznego.
KAŻDY DO SWOJEJ BRAMKI
Choć formalnie ani pierwszy szczyt z udziałem
Kim Dzong Una i Donalda Trumpa w Hanoi, ani
drugi w Singapurze, ani tym bardziej ostatnie spotkanie w strefie zdemilitaryzowanej nie zakończyły
się podpisaniem żadnego porozumienia, to Korea
Północna zdecydowała o wstrzymaniu testów pocisków, w których zasięgu znajdowałyby się terytoria
USA. Dotyczy to nie tylko kontynentu amerykańskiego, lecz także położonej w odległości 3 tys. km
od Półwyspu Koreańskiego wyspy Guam.
Dla Trumpa perspektywa podpisania z komunistycznym reżimem układu, który zakładałby nawet
odroczoną w czasie i nie do końca precyzyjną wizję denuklearyzacji półwyspu, to kwestia
personalnych ambicji i chęci przejścia tym samym
do historii. Kim Dzong Unowi przyświecają jednak zupełnie inne cele – chce maksymalnego
złagodzenia sankcji przy minimalnych ustępstwach. Brak postępów w rozmowach wyraźnie
nie jest mu na rękę, bo przekłada się negatywnie
na sytuację ekonomiczną państwa.
Wydaje się, że seria testów balistycznych przeprowadzona latem 2019 roku miała właśnie skłonić Stany Zjednoczone do podjęcia rozmów.
Oczywiście nie bez znaczenia było również
przeprowadzenie przez USA i Koreę Południową
wspólnych manewrów, a także rozpoczęcie
dostaw dla Południa myśliwców F-35.
Pocisk KN-23 może nie tylko razić
cele na całym terytorium Repu-

Dla Trumpa perspektywa podpisania układu z komunistycznym reżimem, który
zakładałby nawet
odroczoną w czasie
i nie do końca precyzyjną wizję denuklearyzacji półwyspu, to kwestia personalnych ambicji
i chęci przejścia
tym samym
do historii.

bliki Korei, lecz także zostać uzbrojony w głowicę manewrującą, której przechwycenie byłoby sporym wyzwaniem dla
systemów obrony antyrakietowej, zatem próby z jego udziałem mogą mieć związek właśnie z dostawą nowych myśliwców. Choć należy pamiętać, że pierwszy test pocisku odbył
się kilka miesięcy przed rozpoczęciem dostaw F-35. Czy
jednak Stany Zjednoczone ulegną dyktatorowi i wrócą do
rozmów? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, można jednak
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że jeśli nawet dojdzie do kolejnej rundy rozmów, nie przyniosą one przełomu
w kwestii denuklearyzacji.
GESTY DOBREJ WOLI
Odnosząc się do przeprowadzonych latem testów północnokoreańskich rakiet, Trump stwierdził, że nie naruszają one
nieformalnej umowy, którą zawarł z Kimem. Dotyczyły one
bowiem wyłącznie pocisków dalekiego (międzykontynentalnego) zasięgu. Dodał również, że otrzymał od Kima „piękny”
list i możliwy jest kolejny szczyt z udziałem obu przywódców. Tyle, jeśli chodzi o kurtuazję, bo gdy na początku października 2019 roku w Sztokholmie doszło do pierwszego od
siedmiu miesięcy spotkania przedstawicieli obu państw –
Stephena Bieguna oraz Kim Myong Gila – trwające osiem
i pół godziny rozmowy nie przyniosły żadnego efektu.
Kilka dni później Pjongjang zagroził wznowieniem testów pocisków dalekiego zasięgu, co należy traktować jako kolejną próbę nacisku
na USA. Co ciekawe, również na
początku października telewizja
Fox News poinformowała, że
administracja amerykańska
rozważa zawieszenie na
trzy lata nałożonych
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zgodnie z decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych
sankcji na eksport północnokoreańskiego węgla i wyrobów
tekstylnych. Miałby to być gest dobrej woli. W zamian
KRL-D miałaby zamknąć ośrodek jądrowy w Jongbjon oraz
zaprzestać wzbogacania uranu.
Czy Korea Północna przystanie na taką ofertę? Jeśli tak, to
czy wpuści obserwatorów, którzy mogliby zweryfikować podjęte działania? Wydaje się, że nie sprzyja temu kalendarz wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Jesienią 2020 roku Trump
będzie walczył o reelekcję, a kampania wyborcza nie jest
dobrym okresem do usztywniania stanowiska wobec Pjongjangu. Skupi się zatem raczej na polityce wewnętrznej niż na
skomplikowanych kwestiach międzynarodowych. Kim Dzong
Un nie będzie z kolei skłonny do zawierania umowy jądrowej
w być może ostatnim roku prezydentury Trumpa. Jeśli jednak
oferta złagodzenia sankcji faktycznie pojawi się na stole, zapewne ją przyjmie. Oczywiście pod warunkiem, że będzie
w stanie uniknąć poczynienia realnych
kroków w jakikolwiek sposób
wyhamowujących program jądrowy.
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Wszyscy jesteśmy
Darfurczykami
Z J ę d r z e j e m C z e r e p e m o szansach na stabilizację
w wieloetnicznym Sudanie oraz o chartumskim duchu Majdanu
wśród protestujących przeciwko dyktaturze rozmawia
Małgorzata Schwarzgruber.

O

d 1955 roku, gdy Sudan odzyskał niepodległość,
zaledwie przez około 25 lat panował w tym kraju pokój. Czy tegoroczne protesty mogą zakończyć ten najdłuższej trwający konflikt na kontynencie afrykańskim?
Na to wygląda. W poprzednich wojnach, w latach 1955–
1972 oraz 1983–2005, zginęło 2,5 mln osób. Mało który
konflikt po II wojnie światowej przyniósł tyle ofiar. Przedłu-
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żeniem tych wojen są nierozwiązane do dziś kryzysy na peryferiach Sudanu – w Darfurze, górach Nuba i Nilu Błękitnym. Obecna rewolucja jest trzecią w Sudanie. W poprzednich powtarzał się podobny scenariusz: po dość
chaotycznych rządach parlamentarnych władzę przejmowała
wojskowa dyktatura, potem dorastało młode pokolenie, które wzniecało rewolucję, w efekcie której powstawał system
wielopartyjny, i władzę ponownie przejmowali wojskowi.
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Przełom przyniosły masowe pokojowe
protesty, które rozpoczęły się w grudniu 2018 roku, w kwietniu 2019 roku
upadła wojskowa dyktatura prezydenta
Omara al-Baszira, rządzącego krajem
od 1989 roku.

GDY KRAJOWI GROZI
ZAPAŚĆ GOSPODARCZA, WYMUSZONE
PARTNERSTWO TYCH,
KTÓRZY PROTESTOWALI, I TYCH, KTÓRZY
ICH GNĘBILI, JEST
BARDZO KRUCHE

Protesty jednak nie zakończyły się
wraz z upadkiem dyktatora.
Wiec w centrum Chartumu, stolicy Sudanu, był podobny
do ukraińskiego Majdanu i trwał kilka miesięcy. To było
zdumiewające, że w kraju leżącym na pograniczu świata
arabskiego i afrykańskiego, demonstracjom przewodziły kobiety. Tysiące Sudańczyków protestowało naprzeciwko koszar wojskowych. Chcieli zarazić rewolucyjną gorączką żołnierzy, żeby wymogli oni na swoich dowódcach wsparcie
opozycji. Udało się to połowicznie – wojsko pomogło usunąć Al-Baszira, ale na początku czerwca 2019 roku bojówkarze Mohameda Dagali, znanego jako Hemeti, człowieka
od brudnej roboty byłego już prezydenta, razem z siłami powiązanymi ze starym reżimem zabili ponad stu protestujących. Z powodu totalnej blokady internetu przez miesiąc nie
można było się dowiedzieć, co się stało. Wtedy też protestujący zaczęli na przykład drukować ulotki, bo wcześniej ich
aktywność w dużej mierze opierała się na mediach społecznościowych.
Jak po takiej tragedii udało się podjąć rozmowy?
Wszyscy uznali, że trzeba zawrzeć jakiś kompromis. Pomogła mediacja premiera Etiopii i Unii Afrykańskiej. Większość sił paramilitarnych wycofała się na obrzeża stolicy,
a wojskowi zgodzili się przekazać część władzy cywilom.
8 września zaprzysiężono tymczasowy rząd ekspercki
Abdalli Hamdoka, sudańskiego ekonomisty z Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki. Większość
jego członków zaproponowała opozycyjna koalicja Sił na
rzecz Wolności i Zmiany, zrzeszająca ugrupowania walczące
z Al-Baszirem. Wojskowi zachowali resorty obrony i spraw
wewnętrznych oraz pięć z jedenastu miejsc w nowo utworzonej Radzie Suwerennej – kolektywnej prezydencji o ograniczonych kompetencjach. Przewodniczącym Rady został
gen. Abdel Fattah al-Burhan, bliski współpracownik Hemetiego. Wiele kompetentnych osób odmawiało wejścia do rządu
Hamdoka, bo ma on opinię samobójczego. Gdy krajowi grozi
zapaść gospodarcza, wymuszone partnerstwo tych, którzy
protestowali, i tych, którzy ich gnębili, jest bardzo kruche.
Jakie najważniejsze zadania stoją przed rządem?
Przede wszystkim ma on zaprowadzić pokój wewnątrz
kraju, m.in. w Darfurze i na granicy z Sudanem Południowym, a także postawić na nogi gospodarkę oraz oczyścić

kraj z ludzi poprzedniego reżimu. Sudańczycy wiedzą, jakie błędy popełnili
w przeszłości i dlatego przez najbliższe
trzy lata mają rządzić eksperci. Okres
przejściowy ma dać szansę na ukształtowanie się wielopartyjnego systemu
politycznego. Pierwsze demokratyczne
wybory odbędą się dopiero w grudniu
2022 roku.

Co stało się z prezydentem Omarem al-Baszirem?
Jest sądzony w Sudanie. Został oskarżony o przyjęcie od
saudyjskiego następcy tronu dużej gotówki, którą zatrzymał
dla siebie. Jest także ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie ludobójstwa w Darfurze, ale w samym Sudanie nie postawiono mu dotąd tego zarzutu. Jednak
gdy z wymiaru sprawiedliwości odsuwani są ludzie starego
reżimu, rosną szanse, że ostatecznie Al-Baszir trafi do Hagi.
Mohamed Dagalo wszedł do nowych władz rządu. Jaką
odgrywa w nich rolę?
Jako członek Rady Suwerennej i przewodniczący komitetu ds. negocjacji z rebeliantami jest faktycznie najsilniejszym politykiem w państwie. Nadal jest przywódcą Kuwat
al-Dam as-Sari, tzw. sił szybkiego wsparcia, czyli arabskich
bojówek plemiennych. Ich trzon wywodzi się z dżandżawidów odpowiedzialnych za czystki etniczne w Darfurze, gdzie
zginęło 300 tys. cywilów. Hemeti, kiedyś sprzedawca wielbłądów, okazał się najsprytniejszym taktykiem, który zawsze
umiał się ustawić po dobrej stronie. Gra na wielu frontach.
Współtworzy władzę w Sudanie, ale jest też zainteresowany
przejęciem kontroli nad Czadem i sąsiednimi państwami.
Wzbogacił się na konflikcie w Jemenie, gdzie jeszcze niedawno 20 tys. jego bojówkarzy wspierało zaangażowanych
tam Saudyjczyków. Kolejne kilka tysięcy najemników, za
pieniądze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA),
walczy w Libii po stronie będącego blisko zdobycia władzy
siłą gen. Chalify Haftara.
Jaka przyszłość czeka bojówki Hemetiego, nad którymi
rząd nie ma władzy, a które tworzą dziś największą prywatną armię w Afryce?
Są one najważniejszą siłą polityczną w Sudanie oraz najlepszym pracodawcą w tej części kontynentu. Koszary sił
szybkiego wsparcia w Chartumie znajdują się w prestiżowej
dzielnicy miasta i wyglądają imponująco. Podczas pobytu
w Sudanie widziałem stojące tam nowoczesne wozy bojowe
dostarczone przez ZEA, na pikapach znajdowały się wyrzutnie granatów i sporo amunicji. Na tym tle armia i policja prezentują się jako niedoinwestowane służby. W sierpniu
2019 roku obserwowałem w Chartumie ciągnące się po
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kilkaset metrów kolejki chętnych, którzy chcieli
się zaciągnąć do sił szybkiego wsparcia. Nie
można już dzisiaj mówić, że są to arabskie bojówki plemienne z Darfuru. Ponad połowa tej stutysięcznej armii pochodzi z Czadu lub z krajów
frankofońskich oraz np. z biedoty z obrzeży
Chartumu.
Jakie widzi pan zagrożenia dla porozumienia
między rządzącą radą wojskową a cywilną
opozycją?
Zagrożeniem jest brak równowagi między cywilami i wojskowymi we władzach tymczasowych. Przywróceniu jej może sprzyjać międzynarodowa presja wywierana na Arabię Saudyjską
i Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby ograniczyły wsparcie dla Hemetiego. Zresztą jego bojówki
także mogą stać się zagrożeniem dla zawartego
porozumienia. Podobnie jak ambicje przywódców ruchów wyzwoleńczych, z którymi nowy
rząd musi zawrzeć pokój, by zakończyć lokalne
wojenki rozpętane przez Al-Baszira. Konieczne
jest objęcie sił zbrojnych jednolitym dowództwem, włączenie licznych niekontrolowanych
frakcji w skład armii oraz demontaż dawnych
struktur powiązanych z Bractwem Muzułmańskim. W czasach Al-Baszira 70% budżetu państwa pochłaniało utrzymanie struktur bezpieczeństwa. Na ten cel władze wydawały niemal całość
zysków z eksportu ropy i złota.
Czy niestabilna sytuacja gospodarcza może
opóźnić wprowadzenie planowanych reform?
Tak. Panuje wysoka inflacja. Od początku rewolucji cena za przejazd miejskim autobusem wzrosła trzykrotnie, brakuje benzyny i pieczywa. Przypomnę, że do inflacji doprowadziły protesty po
tym, gdy poprzedni rząd chciał zlikwidować subsydia na chleb. Obecny też zapowiada, że zniesie
dopłaty do chleba i paliw, ale dopiero za dwa lata.
Musi to zrobić umiejętnie, wprowadzając równocześnie socjalne programy osłonowe.
Czy Sudan może liczyć na wsparcie sąsiadów?
Jako pierwsze pomogły Arabia Saudyjska
i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Egipt. Społeczny odbiór tego wsparcia był jednak w Sudanie
negatywny, gdyż dwa pierwsze kraje stoją za bojówkami Hemetiego i chciałyby uzyskać jak największe wpływy polityczne oraz promować własną wersję islamu na kontynencie afrykańskim.
Na przykład w Etiopii pod wpływem Emiratów
przywrócono zgodę na funkcjonowanie bankowości islamskiej, która była zakazana przez ostatnie
lata. Sudańczycy zaś nie chcą u siebie takiej wer-
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W SUDANIE WIDAĆ
WOLĘ OSIĄGNIĘCIA
POROZUMIENIA.
TAKI KURS
NIE PODOBA SIĘ
ISLAMISTOM
POWIĄZANYM
Z DAWNYM REŻIMEM
AL-BASZIRA
CZY BRACTWEM
MUZUŁMAŃSKIM
sji konserwatyzmu religijnego i systemu politycznego, jaką proponuje wahabityzm. Gdy Arabia
i Emiraty obiecały 3 mld dolarów wsparcia i do
Sudanu przypływały statki ze zbożem, na ulicach
pojawili się protestanci z transparentami: „Nie
chcemy tych pieniędzy”.
Mimo ogromnych bogactw naturalnych Sudan
należy do najbiedniejszych i najbardziej zacofanych krajów świata. Skoro Sudańczycy nie
chcą pomocy Emiratów i Arabii, to jaką mają
alternatywę?
Kiedy premier Abdalli Hamdok obejmował
władzę, mówił, że potrzeba 8 mld dolarów. Ani
Bank Światowy, ani Międzynarodowy Fundusz
Walutowy nie mogą jednak przekazać żadnej pomocy, bo Sudan pozostaje na amerykańskiej liście
państw wspierających terroryzm. Znalazł się na
niej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy w tym kraju mieszkał Osama bin Laden.
Sudańczycy oczekiwali, że Amerykanie skreślą
ich państwo z tej listy po odejściu Al-Baszira. Tak
się nie stało, ale Stany Zjednoczone rozpoczęły
rozmowy na ten temat. Sukces reform w Sudanie
zależy natomiast od konsekwentnego wsparcia
międzynarodowego, zwłaszcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych, oraz odczuwalnej popra-
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Rosjanie jednak dalej współpracują z Hemetim i bojówkami na pograniczu z Republiką Środkowoafrykańską, na terenach, gdzie wydobywa się złoto. Największym partnerem
gospodarczym Sudanu są Chiny, główny odbiorca ropy naftowej, które inwestują w infrastrukturę. Pekin nie ma jednak politycznych ambicji mieszania się w wewnętrzne sprawy Sudanu.

wy jakości życia. Pozytywne są pierwsze decyzje o wsparciu
finansowym przez UE – ponad 400 mln euro – i klubu
państw, tzw. przyjaciół Sudanu, który sfinansuje przyszłoroczny budżet tego kraju.
Ze względu na bogactwa naturalne oraz położenie Sudanu
różne państwa są zainteresowane zdobyciem wpływów i inwestycjami w tym kraju. Jakie interesy się tam krzyżują?
Turcja i ZEA chciałyby zbudować na sudańskim wybrzeżu instalacje wojskowe, oprócz tego Emiraty myślą jeszcze
o politycznej i gospodarczej ekspansji w głąb Sahelu. W interesie ZEA, Arabii Saudyjskiej oraz Egiptu leży utrzymanie w Sudanie autorytarnych rządów z większymi wpływami wojskowych, niż chcieli tego mieszkańcy. Kraje te boją
się „demokratycznej zarazy” w regionie. Do gry o Afrykę
włączyli się także Rosjanie, którzy podobno szkolili bojówki sudańskie będące sprawcami masakry na wiecu w Chartumie. Ich głównym polem działania jest Republika Środkowoafrykańska. Na granicy RŚA i Sudanu Południowego
przez długie miesiące stacjonował kontyngent 500 najemników z tzw. grupy Wagnera i nie było wiadomo, co tak naprawdę oni tam robią. Rosjanie uruchomili i obstawili szlak
wydobycia i eksportu diamentów oraz złota ze środkowej
Afryki, przez Darfur, na rynki zewnętrzne. Chcą mieć także bazę wojskową na Morzu Czerwonym. Mieli na to duże
szanse za rządów Al-Baszira, który uważał, że należy się
przyjaźnić z Moskwą, żeby zrównoważyć wpływy Zachodu. Nie jest to kierunek polityki obecnych władz Sudanu.

Już brytyjscy koloniści w XX wieku podzielili administracyjnie Sudan na część północną, islamską, i południową, zamieszkiwaną przez ludność czarnoskórą i częściowo chrześcijańską. Dziś przeważają plemiona mówiące
po arabsku. Czy kraj ten jest bardziej arabski, czy afrykański?
Od czasu odzyskania niepodległości Sudańczycy uważali
się za Arabów, którzy powinni zarabizować mniejszości wywodzące się z afrykańskich grup etnicznych, zresztą właściwie będące większościami. Chartum zawsze miał problem
z zaakceptowaniem swojej różnorodności kulturowej. Wypierano ją ze świadomości społecznej, zwłaszcza w centralnej części kraju. Teraz się to zmienia. Trwająca kilka miesięcy rewolucja była celebracją różnorodności sudańskiej.
Al-Baszir liczył na wzburzenie ulicy, gdy próbował zagrać
szowinistyczną kartą, twierdząc, że za protestami stoją studenci z Darfuru powiązani z rebeliantami. Tymczasem hasło
manifestacji brzmiało: „Wszyscy jesteśmy Darfurczykami”.
Na centralnym wiecu w Chartumie stały namioty prezentujące kulturę mniejszości – muzykę i filmy zarówno plemion
darfurskich, jak i z prowincji, takich jak Kordofan Południowy czy Nil Błękitny. Dla tamtejszych elit była to lekcja, jak
różnorodni są Sudańczycy. Podczas protestów powiewała flaga Sudanu z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Dla
wielu Sudańczyków stała się ona deklaracją, że akceptują
afrykański komponent swojej tożsamości, teraz postrzeganej
jako synteza żywiołów arabskich i afrykańskich.
Czy taka różnorodność i wieloetniczność nie utrudnia
porozumienia?
Jestem optymistą. Sudan stoi przed największą od czasu
odzyskania niepodległości szansą na nowy, bardziej sprawiedliwy porządek i rozwój. W Dżubie w Sudanie Południowym trwają rozmowy pokojowe z prawie wszystkimi ruchami zbrojnymi, które mają zakończyć konflikty. Widać wolę
osiągnięcia porozumienia. Taki kurs nie podoba się islamistom powiązanym z dawnym reżimem Al-Baszira czy Bractwem Muzułmańskim. W październiku próbowali oni po raz
pierwszy wyjść na ulice i wykorzystać problemy ekonomiczne, aby podburzyć ludzi. Zamierzali pójść pod koszary wojskowe i poprosić o interwencję. Zrobili dużo szumu w internecie, ale nikt zaangażował się w protesty. Na ulice natomiast wyszli zwolennicy reform. Wrócił zdławiony masakrą
3 czerwca duch Majdanu.
JĘDRZEJ CZEREP jest analitykiem Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych.
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TROPEM
MRÓWKI
Nikogo nie dziwi służba takich
zwierząt, jak konie, psy czy delfiny.
A co z owadami? Jak można
je wykorzystać na
współczesnym polu walki?
S E N DE K

F R A N K 6 0 / S H U T T E R S T O C K

RO B E RT
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filmie „Ant-Man” z 2015 roku jest taka scena:
do głównego bohatera, Scotta Langa, który siedzi w areszcie, przychodzą mrówki ze specjalnym kombinezonem, pozwalającym na zmniejszenie człowieka do rozmiarów owada. Dzięki niemu Scott
ucieka z aresztu i na zewnątrz spotyka inną grupę mrówek. Interesujące są słowa, które padają tuż po tej scenie: Scott próbuje odpędzić gromadzące się wokół niego owady, a wtedy z głośników w hełmie słyszy: „Scott, to moi pracownicy”. Mrówki
są w tym filmie na usługach naukowca Hanka Pyma, mającego
związek z organizacją o nazwie T.A.R.C.Z.A., która w istocie
jest wojskową agencją wywiadowczą i antyterrorystyczną.
Technologii pozwalającej na zmniejszanie człowieka w realnym świecie (jeszcze?) nie ma. Wykorzystanie owadów przez
ludzi nie jest jednak żadną fikcją. W wielu laboratoriach wojskowych świata prowadzone są bowiem badania nad praktycznym użyciem tych zwierząt do celów militarnych.

PCHŁY BOJOWE
Owady, przede wszystkim żądlące, wykorzystywano
w działaniach wojennych od starożytności. W Palestynie czy
Rzymie gniazda os, pszczół i szerszeni ciskano w kierunku
przeciwnika, co rozbijało jego szeregi i wprowadzało zamieszanie. Przypadki używania machin miotających do katapultowania pszczelich uli znane są też z czasów średniowiecza,
wojny trzydziestoletniej (1618–1648), a nawet wojny włosko-abisyńskiej z lat 1935–1936. Etiopczycy zrzucali wówczas
ule na włoskie czołgi: gdy załoga zaatakowanego pojazdu się
ewakuowała, łatwo można ją było zneutralizować.
Z historii znane są również sytuacje, gdy owady wykorzystywano do roznoszenia patogenów. Do oblężonych miast za

pomocą machin miotających wrzucano ludzkie zwłoki lub
padnięte zwierzęta, na których żerowały owady przenoszące
drobnoustroje chorobotwórcze. Podobno w taki sposób
w XIV wieku rozpoczęła się w Europie wielka epidemia dżumy, która doprowadziła do wyludnienia ogromnych terenów.
Podczas oblężenia Kaffy na Krymie (w 1347 roku) Mongołowie za pomocą katapult mieli wrzucić do miasta zwłoki zmarłych na dżumę. Efekt był piorunujący. Od razu zainteresowały
się nimi szczury, a pchły na nich żerujące zaraziły ludzi. Genueńscy kupcy na okrętach uciekli z ogarniętej zarazą Kaffy
i roznieśli chorobę wzdłuż brzegów Morza Śródziemnego.
Eksperymenty nad rozpowszechnianiem chorób zakaźnych
za pośrednictwem pcheł prowadziła w czasie II wojny światowej osławiona japońska Jednostka 731. Co więcej, Japończycy użyli tej broni w praktyce w 1940 roku, zrzucając nad Chinami pojemniki z zakażonymi owadami: efektem była epidemia dżumy, która spowodowała śmierć kilkuset tysięcy osób.
Własne badania nad bronią entomologiczną w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia prowadzili
też Amerykanie. Zrealizowano wówczas kilka eksperymentalnych programów dotyczących uwalniania z samolotów nad
różnymi regionami USA dużej ilości niezakażonych owadów.
Chodziło o pchły (operacja „Big Itch” z 1954) i różne gatunki
komarów (operacje „Big Buzz” z 1955 roku, „May Day”
i „Drop Kick” z 1956 roku oraz „Magic Sword” z 1965 roku).
Celem tych badań było sprawdzenie, jak wiele z wypuszczonych na wolność owadów przetrwa i będzie w stanie kąsać zamieszkujących te tereny ludzi.
Z czasem takie eksperymenty uznano za kontrowersyjne
i choć program zamknięto, nie jest pewne, czy wiadomo
wszystko na ten temat. Problemem zainteresował się w 2019

OWADY ŁATWO SIĘ ROZMNAŻAJĄ, BEZ PROBLEMU POKONUJĄ GRANICE
PAŃSTWOWE, A DO
TEGO TRUDNO PODDAJĄ SIĘ KONTROLI
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Niemiecki plakat z lat pięćdziesiątych
XX wieku, ostrzegający przed stonką
ziemniaczaną zrzucaną przez Zachód.

rozprzestrzeniania na rośliny uprawne
chorób i niszczenia w ten sposób zbiorów”. Kupferschmidt zauważa także, że
program ten może stanowić złamanie
konwencji o zakazie broni biologicznej.
Nadzorujący projekt Blake Bextine
twierdzi jednak, że „Insect Allies” ma
cel całkowicie obronny, pomyślany został właśnie na wypadek ataku na uprawy roślinne.

roku kongresmen Chris Smith, który zażądał wyjaśnień, czy podobne badania
nie wymknęły się armii spod kontroli.
Argumentem w tej sprawie ma być wydana wiosną 2019 roku książka Kris
Newby z Uniwersytetu Stanforda na temat boreliozy „Bitten. The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons”. Newby stawia w niej tezę, że
efektem prowadzonych w czasie zimnej
wojny eksperymentów na owadach roznoszących choroby, w tym kleszczach,
może być plaga boreliozy.

DO WYWIADU I DO… MENAŻKI
Owad może także stać się miniaturowym szpiegiem. W dobie miniaturyzacji
nie jest problemem wyposażenie go
MALEŃKI SOJUSZNIK
w kamery czy mikrofony. Wyzwaniem
Oczywiście w XXI wieku żadna arjest natomiast sterowanie nim. Dziesięć
mia świata nie rozważałaby użycia zakalat temu DARPA próbowała sprawdzić,
żonych pcheł ani komarów jako oręża
czy za pomocą fal radiowych oraz
ofensywnego, chociażby z tego względu,
wszczepionych elektrod stymulujących
że wykorzystanie owadów do masowego
mięśnie można kierować chrząszczami,
rozprzestrzeniania chorób zakaźnych
muchami, ważkami czy ćmami. I choć
mogłoby być potraktowane jako użycie
o wojnie komunistyczna propawyniki były obiecujące, wydaje się, że
broni biologicznej, co na mocy międzyganda głosiła, że wraży Zachód
większe nadzieje wiąże się teraz raczej
narodowej konwencji z 1972 roku jest zacelowo zrzuca stonkę na ziemniaz miniaturowymi dronami.
kazane. Nigdy jednak nie wiadomo, czy
czane pola, aby zwiększyć szkody
Zainteresowanie wojska mogą budzić
po owady rozsiewające chorobotwórcze
i wywołać w krajach demokracji lurównież niezwykłe zdolności owadów.
drobnoustroje nie sięgną jakieś ugrupodowej kłopoty gospodarcze. U schyłĆmy, motyle, ale także pszczoły mają
wania terrorystyczne. Jak przekonuje Jefku komunizmu w Polsce sprawa ta
bardzo wyczulone receptory węchu. Te
frey A. Lockwood, autor książki o użyciu
budziła już rozbawienie, ale podobostatnie mają podobno zmysł powonienia
insektów w walce („Six-legged Soldiers.
no w tej historii jest ziarno prawdy.
lepszy od psów. Nic więc dziwnego, że
Using Insects as Weapons of War”), moWłasny program zrzucania stonki na
podejmuje się badania nad wykorzystaże to być łatwo dostępny właśnie dla terpola uprawne przeciwnika mieli proniem tej umiejętności dla armii do poszurorystów, a przy tym niedrogi rodzaj browadzić podczas II wojny światowej
kiwania substancji niebezpiecznych (np.
ni. Owady mogą bowiem rozpowszechNiemcy. Prace te nadzorował baktemateriałów wybuchowych albo łatwopalniać patogeny albo niszczyć strategicznie
riolog Heinrich Kliewe.
nych) lub niedozwolonych (narkotyków).
ważne uprawy, łatwo się przy tym rozNaukowcy z Los Alamos National Labomnażają, bez problemu pokonują granice
ratory opracowali np. metodę tresowania
państwowe, a do tego trudno poddają się kontroli.
pszczół w taki sposób, że są one w stanie wyOwady mogą być wykorzystywane w wojskowości również
dzisiaj, tyle że w inny sposób. Pracująca dla amerykańskiego krywać różnego rodzaju materiały wybuchowe.
Wytresowane pszczoły umieszcza się w specjalnych pojemrządu Agencja Zaawansowanych Obronnych Projektów
Badawczych (Defence Advanced Research Projects Agency – nikach, które pozwalają rejestrować reakcję poszczególnych
DARPA), która słynie z niekonwencjonalnych projektów woj- owadów na zapach i umieszczać informację o tym na wyświeskowych, od 2016 roku prowadzi program „Insect Allies”. tlaczu. Można dzięki temu bardzo szybko zlokalizować niebezPrzewiduje on wykorzystanie mszyc do przenoszenia specjal- pieczne substancje, używane np. w improwizowanych urządzenie przygotowanych wirusów na rośliny uprawne, takie jak niach wybuchowych, minach lub tzw. pasach szahida. Prowadzi
np. kukurydza. Program zakłada, że dzięki temu możliwa bę- się również badania, w których do wykrywania materiałów wydzie genetyczna modyfikacja tych roślin, ich uodpornienie na buchowych wykorzystuje się ćmy, osy i szarańczaki.
Jest jeszcze jedno potencjalne zastosowanie owadów w wojchoroby, suszę i szkodniki, a w konsekwencji – zapewnienie
krajowi bezpieczeństwa żywnościowego. Program ten spotkał sku. Mowa tu o menu żołnierza. Owady stanowią dobre źródło
się z krytyką, pojawiły się bowiem przypuszczenia, że może białka, mogą więc stanowić rozwiązanie problemu diety w sytuacji zagrożenia. Z pewnością dobrze o tym wiedzą miłośnicy
się za nim kryć coś zupełnie innego.
Na łamach miesięcznika „Science” Kai Kupferschmidt survivalu, ponieważ wszystkie podręczniki szkół przetrwania
opublikował artykuł, w którym pisze: „Jeśli ta technologia uznają pszczoły, larwy i pędraki, koniki polne czy mrówki za
okaże się skuteczna, złowrogie grupy mogą ją wykorzystać do alternatywę żywieniową w stanie konieczności.

IMPERIALNA
STONKA
P
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PATRIOT:
SKUTECZNA OBRONA
I PARTNERSTWO

OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA
Dzięki nieustannym innowacjom, system Patriot ﬁrmy Raytheon
zapewnia Polsce zaawansowaną technologię zaprojektowaną tak,
by doskonale sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. Wraz
z wyborem systemu Patriot Polska dołącza do globalnego sojuszu
16 państw dysponujących najnowocześniejszym i sprawdzonym
w boju systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

RAYTHEON.COM/POLAND

© 2019 Raytheon Company. All rights reserved.
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MASOWA
EKSPLOATACJA PIASKU
sprawia, że nie tylko powstają napięcia międzynarodowe,
lecz także niszczone są ekosystemy. Zagrożone są ryby, żółwie, delfiny, krokodyle oraz skorupiaki.
W przypadku skupisk ludności
naruszone wybrzeża zwiększają ryzyko podtopień.

WALKA
RO BE RT

CZ ULDA

SUROWIEC UNIWERSALNY
Piasek jest niezbędny nie tylko w budownictwie, lecz także w przemyśle szklarskim, kosmetycznym czy elektronice. Surowiec ten, często razem ze żwirem i kamieniami, wykorzystuje się
też na masową skalę w procesie przesuwania
w głąb morza linii brzegowej czy przy wydobyciu gazu łupkowego. W ostatnich latach na świecie zużywa się około 40–50 mld t piasku, skał
i żwiru rocznie, a więc trzykrotnie więcej niż
w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku. Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności na świecie
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oraz rozwój przemysłowy i postępującą urbanizację, popyt na te surowce ma do 2060 roku wzrosnąć dwukrotnie (przemysł zużywa około
50–60%). Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych
wytworów natury, który nie został objęty żadnymi regulacjami międzynarodowymi.
Rosnący popyt przy malejących zasobach
sprawia, że w programie środowiskowym Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje zużycie
piasku za „jedno z głównych wyzwań XXI wieku w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. To
jeden z surowców o największym wolumenie
wydobycia i handlu, choć jednocześnie jeden
z najmniej uregulowanych prawnie”. Już teraz
zaczyna go brakować. Przykładowo, według oficjalnego komunikatu wietnamskiego ministerstwa budownictwa, państwo to już w 2020 roku
może wyczerpać swoje pokłady piasku budowlanego. Zapotrzebowanie na ten surowiec na lata
2016–2020 oszacowano na około 2,3 mld m3,
podczas gdy rezerwy to 2 mld m3.
Importerami są nawet takie kraje, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska. Chociaż wszystkie są położone na

P K / D Z I A Ł

A

ni ropa naftowa, ani gaz ziemny nie są
zasobami niezbędnymi do istnienia
i rozwoju państw oraz cywilizacji. Na
tej liście pierwsze miejsce bez wątpienia zajmuje woda pitna, drugie zaś… piasek.
W Azji, gdzie wiele państw rozwija się bardzo
dynamicznie, jest on towarem szczególnie cenionym. Kurczące się zasoby i związana z wydobyciem dewastacja środowiska naturalnego
powodują wyraźne konflikty i międzynarodowe
napięcia.

G R A F I C Z N Y

Trudno uwierzyć, ale nawet
państwa pustynne cierpią
na niedobór piasku. Czy
w niedalekiej przyszłości grożą
nam konflikty zbrojne wywołane
niedostatkiem tego surowca?
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terenach pustynnych, to ich piasek jest zbyt drobny i gładki,
aby mógł zostać wykorzystany w budownictwie. Same tylko
Zjednoczone Emiraty Arabskie wydają rocznie pół miliarda
dolarów na import tego surowca z odległych państw, w tym
z Australii.
ROSNĄCE APETYTY
Najwięcej emocji kwestie wydobycia piasku wywołują
na kontynencie azjatyckim. Swego czasu liderem był
Hongkong, który do 1981 roku utrzymywał państwowy
monopol na wydobycie tego surowca i obrót nim. Teraz
pałeczkę przejęły Chiny, które odpowiadają za 58,8%
rocznej produkcji cementu na świecie (2,4 mld t rocznie).
Według Pascala Peduzziego, dyrektora naukowego Division of Early Warning and Assessment of the United Nations Environment Programme’s, tylko w latach 2011–
–2013 Państwo Środka zużyło więcej betonu niż Stany
Zjednoczone przez ostatnie sto lat. Potrzebuje go do budowy nie tylko miast, lecz także sztucznych wysp na Morzu
Południowochińskim.
Efektem politycznym są rosnące napięcia w relacjach
z zaniepokojonymi ekspansją Chin sąsiadami. Pogorszyły
się też na przykład stosunki Singapuru z Kambodżą, Malezją oraz Indonezją. Od momentu uzyskania niepodległości
w 1965 roku, powiększył on swoje terytorium o 22% (do

CHOCIAŻ KOLEJNE
AZJATYCKIE
PAŃSTWA WPROWADZAJĄ ZAKAZY
EKSPORTU PIASKU,
PRZEPISY SĄ
NIESKUTECZNE –
BUDULEC TRAFIA
DO NAJWIĘKSZYCH
KONSUMENTÓW ZARÓWNO LEGALNIE,
JAK I NIELEGALNIE

71 tys. ha). Wciśnięte na południowym krańcu wąskiego
półwyspu państwo-miasto uczyniło to dzięki zasypywaniu
strefy przybrzeżnej i mozolnemu wydzieraniu z morza każdego metra kwadratowego. Na tym plany jednak się nie
kończą – do 2030 roku Singapur ma urosnąć o kolejne
5,6 tys. ha. Nic więc dziwnego, że dla tego państwa piasek
to surowiec strategiczny. Własne rezerwy już zużył i teraz
jest największym jego importerem na świecie (13%), łącznie przez ostatnie 20 lat kupił co najmniej 517 mln ton.
Kolejne kraje zakazują eksportu piasku do Singapuru: Malezja – w 1997 roku, Indonezja – w 2007 roku, Kambodża
i Wietnam – w 2009 roku. Podobny ruch rozważa Mjanma.
Wszystkie powołują się na przyczyny ekologiczne – eksploatacja niszczy środowisko naturalne. Zakaz eksportu wywołał tymczasowy kryzys i wstrzymanie w Singapurze inwestycji budowlanych. Oskarżył on wówczas Indonezję o próbę
wywarcia presji w obliczu dwustronnych negocjacji nad
traktatem ekstradycyjnym i określającym przebieg granicy
morskiej. Aby uratować przemysł budowlany przed zapaścią,
rząd uwolnił wówczas strategiczne rezerwy piasku.
Wydobycie i eksport tego surowca powodują, że zwiększają się narodowościowe niesnaski w państwach Azji Południowo-Wschodniej, które często postrzegają Singapur
jako gospodarczego hegemona, bogacącego się ich kosztem. „Singapur nie przejmuje się opiniami swych sąsiadów”, powiedział premier Malezji Mahathir Mohamad.
Dwukrotnie wprowadzał on zakaz eksportu piasku do Singapuru, ale przemyt ma się dobrze, co stawia pod znakiem
zapytania skuteczność istniejących ograniczeń w handlu
tym surowcem, którego znaczenie w XXI wieku bez wątpienia wzrośnie.
WOJNA GANGÓW
Eksploatacja piasku – tak legalna, jak i nielegalna – to
dochodowy biznes. O ile w latach 1995–2001 Singapur
płacił 3 dolary za tonę, o tyle w okresie 2003–2005 wartość tego surowca wzrosła do 190 dolarów. Nic dziwnego,
że w różnych częściach świata od lat działają zorganizowane mafie, które nielegalnie wydobywają piasek z rzek i jezior, m.in. w Maroku, Indiach, Kambodży, Wietnamie oraz
Indonezji.
W 2018 roku w Kambodży skazano dwóch aktywistów,
którzy monitorowali nielegalne wydobycie surowca. Trzy
lata wcześniej w Chinach do więzienia trafiła z kolei grupa
gangsterów z dwóch organizacji przestępczych, które walczyły o kontrolę nad miejscowym wydobyciem. W 2015
roku na indonezyjskiej Jawie zamordowano zaś rolnika,
który zgłosił na policję kradzież piasku z plaży. Do ataków
i morderstw dochodzi także w Indiach. Pobito i podpalono
tam dziennikarza, który pisał na temat tegoż procederu.
Według prasy indyjskiej wojny o piasek doprowadziły do
śmierci setek osób. W 2010 roku w Malezji wybuchł skandal, gdy oskarżono grupę oficjeli o to, że w zamian za łapówki mieli przymykać oko na nielegalny wywóz piasku
do Singapuru.

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

108

STRATEGIE / MELDUNEK ZE ŚWIATA

MALI

F O T O L I A

SERBIA

CZARNOGÓRA

CYBERPOMOCNI
Sojusz Północnoatlantycki wysyła do
Czarnogóry wyspecjalizowany zespół, którego
zadaniem jest walka z dezinformacją.

A

merykański team, złożony z ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, ma działać przy sztabie głównym armii czarnogórskiej. Ma on opracować strategię walki przeciwko potencjalnym atakom sieciowym przed zbliżającymi się wyborami
parlamentarnymi, które mają się odbyć w 2020 roku.
„Mieliśmy okazję się przekonać, że podczas amerykańskich
wyborów również doszło do ataków cyber i hybrydowych.
Amerykanie mogą się czegoś od nas nauczyć o potencjalnych
zagrożeniach dla ich systemu i sieci, ponieważ Czarnogóra jest
doskonałym przykładem kompleksowego ataku przed wyborami”, powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej agencji Associated Press czarnogórski minister obrony Predrag Bošković.
Politycy czarnogórscy twierdzą, że ich ojczyzna była celem
hybrydowego ataku podczas wyborów parlamentarnych
w 2016 roku. Uważa się, że rosyjskie służby specjalne próbowały wówczas przeprowadzić w kraju zamach stanu i doprowadzić do przejęcia władzy przez polityków prorosyjskich.
Miało to zablokować przystąpienie Czarnogóry do NATO,
co się nie udało. Kraj ten wszedł do Sojuszu rok później.

Matthew Palmer,
specjalny przedstawiciel USA na Bałkany Zachodnie.
ostrzegł, iż dostarczenie rosyjskiego
systemu rakietowego Pancyr-S1 z pociskami krótkiego
i średniego zasięgu,
który kupili Serbowie
od Rosji, „stwarza ryzyko” amerykańskich
sankcji. Dostawy nastąpią w ciągu kilku
miesięcy.

USA

Chińczycy eksportują
na Bliski Wschód autonomiczne drony,
zdolne do działania
bez kontroli człowieka, ogłosił na początku listopada Mark
Esper, sekretarz
obrony USA. Ponoć,
Pekin „jasno dał do
zrozumienia, że zamierza zostać liderem w zakresie
sztucznej inteligencji
do 2030 roku”.

Zamach
na wojsko
Odpowiedzialność za atak
wzięło Państwo Islamskie.

U

zbrojone grupy zaatakowały
1 listopada jedną z jednostek
wojskowych w okolicach miejscowości Indelimane w południowo-wschodnim Mali, niedaleko
granicy z Nigrem. W wyniku intensywnego ostrzału zginęło
53 żołnierzy armii malijskiej.
Dzień później w wybuchu miny
zginął 24-letni francuski żołnierz.
Był to jeden z najbardziej krwawych ataków terrorystycznych
w historii Mali. Odpowiedzialność
za niego wzięło na siebie Państwo Islamskie.
Prezydent Mali Ibrahim Boubacar Keïta ogłosił trzydniową żałobę. Wydał również oświadczenie,
w którym stwierdził: „W tych
szczególnie poważnych okolicznościach, gdy zagrożone są stabilność i istnienie naszego kraju, naszą reakcją musi być jedność narodowa, święty związek z naszą
armią narodową”.

ROSJA

Pierwszy szczyt
Moskwa umacnia swą obecność
na Czarnym Lądzie.

K R E M L I N . R U

W

październiku w rosyjskim Soczi odbył się
pierwszy szczyt Rosja-Afryka, któremu współprzewodniczyli prezydenci Rosji i Egiptu, Władimir Putin i Abd
el-Fatah es-Sisi (na zdjęciu).
Wzięli w nim udział przedsta-
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wiciele wszystkich państw
oraz regionalnych organizacji
z kontynentu.
„Państwa Afryki coraz aktywniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji na rzecz
wspólnoty międzynarodowej
w kluczowych kwestiach polityki regionalnej i globalnej.
W wielu z nich nasze stanowiska są bliskie lub zbieżne”,
mówił Władimir Putin.
Na spotkaniu dyskutowano
o wspólnych inicjatywach rosyjsko-afrykańskich, m.in.

w kwestiach gospodarczych,
w zakresie walki z terroryzmem i ekstremizmem czy
współpracy kulturalnej. Efektem było podpisanie przez
Rosję dwustronnych umów
z około 30 krajami Afryki.
Dotyczą one m.in. dostaw
broni, jak również wymiany
informacji oraz szkolenia
żołnierzy i przedstawicieli
organów ścigania krajów
afrykańskich w wyspecjalizowanych rosyjskich instytucjach wojskowych.
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NOWA STARA UMOWA

S T U A R T

P R I C E / U N

ŻOŁNIERZE
KENIJSCY
Z SIŁ UA PODCZAS
MISJI W SOMALII
(AMISOM)

Sojusz Północnoatlantycki i Unia Afrykańska mają szerokie pole
do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

J

onathan Parish, przedstawiciel NATO, oraz
Smaïl Chergui, reprezentujacy Unię Afrykańską, podpisali 4 listopada nową
umowę o zacieśnieniu
współpracy między tymi
dwiema organizacjami międzynarodowymi. Ma ona zastąpić wcześniejszy układ,
zawarty w 2014 roku. Do

podpisania dokumentu doszło przy okazji dwudniowego sympozjum NATO-Unia
Afrykańska, które odbyło
się w Dowództwie Połączonych Sił NATO w Neapolu.
„Wzmacniamy polityczne
i praktyczne partnerstwo
z Unią Afrykańską po to, by
lepiej reagować na wspólne
zagrożenia i wyzwania”, po-

wiedział po podpisaniu dokumentu Jonathan Parish,
zastępca asystenta sekretarza generalnego NATO
ds. operacyjnych. Współpraca między NATO a Unią Afrykańską (UA) rozwija się na
wielu polach. Sojusz wspiera siły UA operacyjnie, logistycznie (transport lotniczy
i morski), planistycznie oraz

BOLIWIA

KONGO

Wyrok zapadł

PREZYDENT USTĘPUJE Z URZĘDU
Trwające przez wiele dni protesty doprowadziły
Evo Moralesa do rezygnacji.

C I A

P A K / U N

Z

organizacyjnie przy urządzaniu misji pokojowej UA
w Somalii. NATO wspierało
także tworzenie Afrykańskich Sił Szybkiego Reagowania (African Standby Force) w zakresie szkoleń i ćwiczeń. Sojusz utrzymuje
biuro łącznikowe w siedzibie UA w stolicy Etiopii,
Addis Abebie.

wycięzcą październikowych wyborów prezydenckich został Evo Morales, dla którego oznaczało to początek czwartej kadencji.
Morales rządził krajem od 2005 roku i był
pierwszym Indianiniem zajmującym
w Boliwii najwyższe stanowisko państwowe. Podjął się szeregu reform,
wzorowanych na koncepcjach byłego
prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza, dotyczących m.in. programów
socjalnych, walki z ubóstwem oraz rozszerzenia

G

praw rdzennej ludności. Ze względu na spadek cen surowców, kraj dotknęły jednak trudności gospodarcze, które wywołały falę niezadowolenia. Obawiając się, że wybory zostały
sfałszowane, wielu Boliwijczyków wyszło
na ulice. 10 listopada Evo Morales ustąpił
z urzędu, a dwa dni później wyjechał do
Meksyku, który udzielił mu azylu politycznego. Urząd tymczasowego prezydenta objęła przedstawicielka największej partii opozycyjnej w senacie, Jeanine Áñez.

enerał kongijskiej armii Bosco Ntaganda, znany jako
„Terminator”, został 7 listopada
skazany przez
Międzynarodowy
Trybunał Karny w Hadze na 30 lat więzienia. Ponosi on odpowiedzialność
za zabójstwa, gwałty i zmuszanie dzieci do walki. To
najsurowszy wyrok wydany
od czasu powstania trybunału w w 2002 roku.
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Wigilijny opłatek
żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych na
Zachodzie
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Równie trudno było świętować ich rodzinom pozostawionym
w okupowanym kraju lub jeńcom i więźniom w obozach
jenieckich i koncentracyjnych.
P I OT R

KO RCZ Y Ń SKI
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A R C H I W U M

Żołnierzom na froncie trudno było w wigilię
Bożego Narodzenia dojrzeć w rozbłyskach
wybuchów i łunach pożarów pierwszą gwiazdę.

N A R O D O W E

OBCHODZONE
PO POLSKU,
Z NADZIEJĄ

C Y F R O W E

111

112

HISTORIA / XX WIEK

English version: polska-zbrojna.pl

P
W Bielawie, gdzie
od dłuższego czasu
kwaterował oddział
mjr. Henryka
Dobrzańskiego
„Hubala”, Niemcy
nie mieli prawa się
pojawić. Na Wigilię
do majora zjeżdżali
ludzie z całej okolicy,
a ten święta uczcił
awansami dla swych
wiernych żołnierzy.

ierwsze święta po jesiennej klęsce w 1939
roku dla Polaków okazały się szczególnie
trudne. Niełatwo było dźwigać gorycz porażki i uporać się z bólem po utraconych
bliskich. Wigilia wypadała tamtego roku
w niedzielę, wielu obchodziło ją więc już
dzień wcześniej – 23 grudnia. Pasterkę ze
względu na godzinę policyjną przesunięto
na poniedziałkowy ranek, 25 grudnia. Już ta zmiana
pokazała, że nie jest to zwyczajne Boże Narodzenie.
Niemcy na dodatek w nocy z 26 na 27 grudnia
w podwarszawskim Wawrze, w odwecie za śmierć
dwóch żołnierzy niemieckich zabitych przez pospolitych przestępców, rozstrzelali 106 mężczyzn. Po
tych wydarzeniach terror objął cały kraj.
Istniała jednak oaza, miejsce, w którym święta
obchodzono po staropolsku – radośnie, jakby nie
było okupacji. Bo istotnie, w Bielawie, gdzie od
dłuższego czasu kwaterował oddział mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”, Niemcy nie mieli prawa
się pojawić. Na Wigilię do majora zjeżdżali ludzie
z całej okolicy, a ten święta uczcił awansami dlaswych wiernych żołnierzy. Jak pisze Melchior Wańkowicz w „Hubalczykach”: „Gdy obudzili się na rano pierwszego dnia Świąt, czekał ich pieczony jeleń
i zatrzęsienie papierosów, i wódeczność. Dobre tam
były dni w tej Bielawie, całe dziesięć dni w jednym
miejscu. Strzelali jelenie, dziki, jadła było w bród”.
Były to święta najpiękniejsze, bo wolne. A na Nowy Rok „Hubal” postawił kropkę nad „i”, zaordynował, by cały oddział wziął udział w mszy świętej
w kościele parafialnym w Studziannej: „Szedł oddział kilkudziesięciu ludzi trójkami, po kawaleryjsku. Każden jeden guzik dopucowany, jak w przedwojennych czasach, pasy – jedna rozkosz kapralskich oczu. Przed kościołem dwu stanęło na straży
z erkaemami, z granatami. Reszta tłumnie przez kościół ku ołtarzowi parła przez rozchylający się tłum
i widziało im się, że oto są laudańską chorągwią,
powracającą z wojny”. Tymczasem w Studziannej,
niedaleko, stał niemiecki garnizon i nie wychylił nawet nosa zza progu. Prawdziwy świąteczny cud!
TUŁACZE I JEŃCY
Wielkimi szczęśliwcami mogli się wydawać hubalczycy internowanym żołnierzom. „Turyści Sikor-
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skiego”, jak ochrzczono przebywających w obozach na rumuńskiej i węgierskiej ziemi Polaków,
istotnie w większości mieli jeden cel – wyrwać się
z obozów i dotrzeć do Francji, gdzie gen. Władysław Sikorski organizował swą armię. Ale w czasie
świąt Bożego Narodzenia myślami bardziej byli
wśród swych rodzin, które pozostawili w okupowanej ojczyźnie. Bombardiera Tadeusza Niwińskiego
i jego kolegów z 11 Samodzielnego Zmotoryzowanego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, który
ochraniał Sztab Naczelnego Wodza w czasie kampanii obronnej, święta zastały w węgierskim obozie
w Felsö-Hangony. „Pierwsze święta Bożego Narodzenia na obczyźnie były bardzo dla nas smutne”,
wspomina Niwiński. „Por. [Aleksander] Żabczyński
z pozostałymi oficerami obchodził wszystkie baraki
i składał wszystkim życzenia. Kolację wigilijną spożywaliśmy w swoich barakach. Oczywiście w każdym baraku musiała być choinka, obficie przystrojona różnymi cackami własnej roboty. Nie zabrakło
też kolęd, jak również nieukrywanych już łez”.
Tęsknota i brak wieści z kraju ściskały wszystkim
serca, ale mimo to żołnierze nie tracili fasonu. Niwiński przytoczył taką oto anegdotę: „Nasze polskie kolędy bardzo podobały się Węgrom. Węgierski proboszcz zaprosił kiedyś naszego kapelana do
siebie wraz z wybraną grupką naszych żołnierzy,
specjalnie w celu nauczenia się niektórych polskich
kolęd, które zapisywał na papierze nutowym i odtwarzał na fisharmonii, którą miał w mieszkaniu.
Dość często i suto częstował nas przy tym »borem«
– wspaniałym węgrzynem, co podochociło śpiewaków. W pewnej chwili jeden z nich zaintonował
piosenkę »Koło mego ogródeczka«, którą pozostali podchwycili z ochotą”. Okazało się, że ta właśnie piosenka, niemająca nic wspólnego ze świętami, spodobała się proboszczowi. Co gorsza, uznał
ją za najpiękniejszą kolędę polską i poprosił, aby
tę właśnie zaśpiewano podczas mszy świętej.
W ten sposób żołnierze wpakowali się w tarapaty.
Jak zmienić w kolędę piosnkę, w której dziewczyna zawodzi o swym Jasiu: „Chodził do mnie całą
wiosnę, czekał na mnie, aż urosnę”? Nie było rady
i jak wspomina Niwiński: „Zaśpiewaliśmy jedną
zwrotkę, używając słów kolędy »Przybieżeli
do Betlejem«. Można sobie wyobrazić zdziwienie

I N S T Y T U T P O L S K I I M U Z E U M
I M . G E N . S I K O R S K I E G O W L O N D Y N I E
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Wigilia w 1 Dywizji Pancernej. Dowódca jednostki gen. Stanisław Maczek (drugi z lewej) dzieli się opłatkiem z żołnierzami.

DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY NA OBCZYŹNIE
ŚWIĘTA BYŁY CZĘSTO TRUDNYM PRZEŻYCIEM. TĘSKNOTA I BRAK WIEŚCI Z KRAJU
ŚCISKAŁY WSZYSTKIM SERCA, ALE MIMO
TO NIE TRACILI FASONU
internowanych żołnierzy polskich zebranych w kościele na
mszy św. Nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze dziś ta »kolęda«
była śpiewana przez ludność Felsö-Hangony”.
Polskie kolędy rozbrzmiewały w Boże Narodzenie i za drutami niemieckich oflagów, i w stalagach. Niemcy – bardziej
niż w okupowanej Polsce – szanowali bożonarodzeniowe zwyczaje swych jeńców. Sami zresztą obchodzili te święta bardzo
uroczyście. Jakże inaczej polscy jeńcy mieli na przełomie 1939
i 1940 roku u ich sojuszników – Sowietów! Ppor. Kazimierz
Wajda, jeden z oficerów więzionych w Kozielsku, zapisał
w dzienniku pod datą 22 grudnia 1939 roku: „Jutro choinka,
no i Wilię będziemy mieli fest. W dzisiejszym rozkazie władze
zabroniły nam śpiewać jutro kolędy. No niech nas pocałują
w dupę. Będziemy śpiewali cały wieczór. Chleb dali nam przy

obiedzie. Wciąłem wszystek. Wyfasowaliśmy czaj i cukier.
Obecnie Rudnicki i Łącki poszli gotować wodę na herbatę –
naturalnie ze śniegu, bo wody »niet«”.
Nie tylko obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, lecz także
wszelki, najdrobniejszy nawet, przejaw życia religijnego
w obozach zarządzanych przez NKWD był surowo zabroniony.
Na próżno. Inny więzień kozielskiego obozu, jeden z nielicznych, któremu udało się go przeżyć, ksiądz Zdzisław Peszkowski, po latach wspominał: „Nawet w tamtych trudnych warunkach udało nam się zorganizować święta. Każdy w moim sektorze dostał nawet jakiś malutki podarek. […] Przed dzieleniem
się opłatkiem wysłaliśmy najmłodszego, aby zobaczył, czy już
świeci gwiazda. Wśród nocnej ciszy zaczęliśmy Wigilię.
Najstarszy z nas przeczytał wyjątek z Pisma Świętego, który
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J A N
U D O S T Ę P N I Ł
K A R T A ,
O Ś R O D K A

OPŁATEK PRZEŁAMANY Z WROGIEM
„Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie wesoła nowina, / Tysiąc bombowców, tysiąc bombowców leci do Berlina…”, oto „kolęda” warszawskiej
ulicy ze świąt Bożego Narodzenia w 1941, 1942
i 1943 roku. Jak zapisał w 1942 roku Ludwik
Landau w „Kronice lat wojny i okupacji”: „Ludność
polska obchodzi święta pod każdym względem niewesoło – choć ostatnie wiadomości o wypadkach
wojennych dodały trochę otuchy”. Istotnie – pod
Stalingradem dogorywała 6 Armia Friedricha von
Paulusa, a wieści o dokonaniach polskich pilotów
i marynarzy na Zachodzie dawały nadzieję. I jeszcze była polska wygrana w dalekiej Afryce, blisko
Ziemi Świętej, gdzie narodził się Zbawiciel. Tam
walczyła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Karpatczycy opromienieni sławą obrońców
Tobruku i zwycięstwem pod Gazalą w grudniu
1941 roku zapisali w swej kronice: „Pod Gazalą
brygada spędziła święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok hucznie i wesoło, do czego przyczyniły się
głównie zdobyte magazyny”.
A tak o swych pierwszych świętach pod afrykańskim niebem pisali ułani karpaccy: „Pierwsze święta Bożego Narodzenia obchodził Dywizjon Ułanów
Karpackich (jeszcze Dywizjon!) w uroczystym nastroju. Do Wigilii zasiadły szwadrony w swych
miejscach zakwaterowania, życzenia składał im dowódca Brygady i dowódca Dyonu. Każdy żołnierz
otrzymał jako dar gwiazdkowy chusteczkę jedwabną z wyhaftowaną na niej tarczą o barwach polskich
i napisem »EGIPT 24.12.1940«. Dar pochodził od
pana Schönmana z Warszawy, który osiedlił się
w Egipcie, ożenił z Egipcjanką i dorobił tu znacznego majątku, między innymi fabryk jedwabiu”.
Dla polskich żołnierzy stacjonujących w Afryce
i na Bliskim Wschodzie święta bez śniegu i z palmami przybranymi choinkowymi ozdobami były
egzotycznym przeżyciem. Jednak najdziwniejszych
obchodów świąt Bożego Narodzenia doświadczyło
90 żołnierek Armii Krajowej, które po kapitulacji

Z B I O R Y

odpisałem z mszalika pewnego majora, szczęśliwego posiadacza takiego skarbu, i składaliśmy sobie
życzenia. […] Wyjść w nocy nie było wolno…
choć tak pięknie było na świecie: nieskalany śnieg,
cisza, niebo roziskrzone gwiazdami i myśli, które
tylko modlitwą się uskrzydlały”. Takie to były święta ludzi skazanych w większości na mord w Katyniu. W kozielskich i starobielskich obozach mimo
wszystko święta też niosły nadzieję…

S T A N I S Ł A W

T U M I Ł O W I C Z
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Konspiracyjna wigilia obchodzona w Warszawie w 1942 roku. Na zdjęciu żona
komendanta rejonowego Armii Krajowej Półtoraka z koleżanką, w środku
Aleksander Tumiłowicz

WIERZCHOŁEK CHOINKI
OZDOBIŁ BAGNET, ZAMIAST KOLOROWYCH
ŁAŃCUCHÓW BYŁY TAŚMY KARABINU MASZYNOWEGO, A GRANATY
ZASTĄPIŁY ŚWIECIDEŁKA
powstania warszawskiego znalazły się w stalagu
XI B/Z w Bergen-Belsen. Pod koniec grudnia 1944
roku w obozie coraz częściej pojawiały się plotki,
że będzie on ewakuowany w inne miejsce. Mimo to
kobiety nie rezygnowały z przygotowań do nadchodzących świąt. Jak zanotowała jedna z nich w swym

Fotografia karty
wigilijnej narysowanej przez Adama
Lipińskiego, z pamiątkowymi wpisami
żołnierzy armii
gen. Władysława
Andersa. Betlejem,
1942 rok

Z B I O R Y

O Ś R O D K A

K A R T A

U D O S T Ę P N I Ł

P I O T R
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dzienniczku: „Święta nie mogą przejść byle jak, to był nasz
punkt honoru”. Sprzątano baraki i szykowano drobne upominki. Choinkę miały zastąpić gałązki jedliny. Od władz obozowych udało się nawet uzyskać zgodę na wigilijne spotkanie
i pasterkę w kaplicy, stojącej w męskiej części obozu, gdzie
przebywali m.in. żołnierze Września ’39.
Niestety, wszystko to zostało zniweczone rozkazem natychmiastowego wyjazdu kobiet 23 grudnia 1944 roku. Kilkadziesiąt żołnierek załadowano do dwóch bydlęcych wagonów,
w których wydzieloną część zajmowali konwojenci – żołnierze
Wehrmachtu. Wigilia wypadła w drugi dzień podróży i kobiety jednak postanowiły zasiąść do wieczerzy. Za stół posłużył
jeden z tobołków przybrany zabranymi na szybko gałązkami
jedliny. Znalazł się i opłatek – dar kolegów „wrześniowców”.
Odrętwiałe z zimna i zaduchu kobiety nie mogły wstać, kiedy
składały sobie życzenia szybkiego końca wojny, powrotu do
domu i – oczywiście – zwycięstwa. Podawany z rąk do rąk
opłatek dotarł wreszcie do „niemieckiej strefy”. Nastąpiła
chwila wahania i konsternacji, ale świąteczny obyczaj okazał
się silniejszy od wrogości. Stojąca najbliżej żołnierka podała
opłatek niemieckiemu strażnikowi. Ten, odłamując mikroskopijne kawałeczki, życzył kobietom szybkiego powrotu do ojczyzny. Inny pochwalił się, że w cywilu był organistą i zaintonował „Cichą noc”. Wszyscy pasażerowie transportu, nie bacząc na dzielącą ich wojnę, śpiewali tę piękną kolędę.

Wieczorem 25 grudnia pociąg dotarł do Molsdorfu w Turyngii, gdzie żołnierki dołączyły do swych towarzyszek z powstania. Tutaj doczekały końca wojny.
Nie gwarantował on jeszcze Polakom tego, że będą mogli
spokojnie zasiadać do świątecznego stołu. Jeden z dowódców oddziału partyzanckiego Armii Krajowej na Kielecczyźnie, a wcześniej i hubalczyk, kpt. Józef Wyrwa wspominał ostatnie wojenne święta tak: „Choinkę [na kwaterze]
ozdobiliśmy po partyzancku. Umocowana została na piramidzie z karabinów. Wierzchołek choinki ozdobił błyszczący
bagnet, zamiast kolorowych łańcuchów były taśmy karabinu
maszynowego, a granaty ręczne zastąpiły inne świecidełka.
Osobliwa choinka, typowa partyzancka. Ładnie wyglądała.
[…] Ze wzruszeniem dzieliliśmy się opłatkiem. Tworzyliśmy jakby jedną rodzinę, złączoną wspólną niedolą. »Bóg
się rodzi« – rozległa się śpiewana półgłosem kolęda. Niejedna twarz skurczyła się bólem, oczy zaszły mgłą. Na myśl
przyszły wspomnienia przedwojennych czasów, wieczory
wigilijne spędzone w gronie rodziny, w zacisznym mieszkaniu. »I co nam zgotuje los w najbliższą przyszłość«, pomyślałem wówczas. Czyż mogłem przewidzieć, że Święta
Wielkanocne spędzę […] w celi więziennej w »wyzwolonej« przez komunistów Polsce? Tego nikt z nas nie przewidział”. Po pierwszym szoku kolejne święta Bożego Narodzenia znowuż obchodzono po polsku – z nadzieją…
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Polska szkoła
dawania dyla
Żołnierze, którzy we wrześniu 1939 roku ewakuowali
się do Rumunii, w ogromnej większości trafili do
obozów internowania. Niemal wszyscy chcieli dalej
walczyć, więc masowo z rumuńskich obozów uciekali,
żeby przedrzeć się na Zachód.
RO B ERT

K

ażda ucieczka musi być przedtem zgłoszona u starszego obozu”, zaznaczał w filmie „Jak rozpętałem
drugą wojnę światową” jeden z polskich żołnierzy
osadzonych w stalagu. Zaleceniem tym niespecjalnie
przejmował się główny bohater tego obrazu, starszy strzelec
Franciszek Dolas, który jako pierwszy chciał zbiec – bez powodzenia zresztą – z obozu. Wypuszczony z aresztu szybko
trafił do grupy szykującej kolejną ucieczkę, tym razem przez
podziemny podkop.
Przygody Franka Dolasa nie są wolne od przekłamań,
uproszczeń czy nielogiczności – to w końcu komedia, a nie dokument. Polskich żołnierzy sportretowano w filmie jako ludzi
zdecydowanych wydostać się z obozu za wszelką cenę, aby nadal walczyć za ojczyznę. I ten akurat wątek nie jest daleki od
prawdy, gdyż w czasie II wojny światowej polscy żołnierze niejednokrotnie uciekali z najróżniejszych miejsc odosobnienia,
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aby podjąć walkę. Najbardziej bodaj masowe rejterady miały
miejsce w Rumunii. W ciągu kilkunastu pierwszych miesięcy
wojny z tamtejszych obozów internowania uciekło ponad
20 tys. osób pragnących przedrzeć się do polskiego wojska na
Zachodzie.
W OBOZIE U SOJUSZNIKA
Po klęsce wrześniowej granicę polsko-rumuńską przekroczyło jesienią 1939 roku, jak się szacuje, około 50 tys. osób.
Niemal połowę stanowili polscy żołnierze. Do Rumunii ewakuowały się również władze państwa polskiego: prezydent
Ignacy Mościcki, premier Felicjan Sławoj Składkowski,
ministrowie oraz całe dowództwo Wojska Polskiego
z marsz. Edwardem Rydzem-Śmigłym na czele.
Ewakuacja wynikała z tragicznej sytuacji Polski po sowieckim ataku 17 września. Polskie władze wiązały z Rumunią
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Grupa polskich żołnierzy w obozie dla internowanych w Târgoviște. Rumunia, 1940 rok

duże nadzieje. Zakładano, że tak rządowi, jak i żołnierzom bez
większych problemów uda się przedostać dalej, na Zachód.
Tymczasem sprawa nie była aż tak łatwa. Kilka dni po agresji
Niemiec na Polskę rząd rumuński ogłosił neutralność wobec
toczącego się konfliktu. Nie zmieniło to ogólnie życzliwego
nastawienia Rumunów względem Polski i Polaków. Możliwe
dzięki temu było m.in. wywiezienie przez ten kraj w pierwszych dniach września około 70 t polskiego złota. Z czasem rosła jednak niemiecka presja na rumuński rząd w kwestii rozbrojenia i internowania polskich żołnierzy, jak również zatrzymania w kraju polskich władz. Politycy próbowali lawirować,
starając się zachować lojalność wobec sojuszniczej Polski,
a jednocześnie prowadząc z Niemcami grę pozorów. W trosce
o los swego kraju Rumuni dbali o skrupulatne przestrzeganie
międzynarodowych traktatów, aby nie dać Niemcom najdrobniejszego pretekstu do agresywnych kroków.

PRZYSTANEK W DRODZE NA ZACHÓD
Rumunia nie była przygotowana do przyjęcia dużej liczby
Polaków. Poza tym władze nie wiedziały, jak traktować
uchodźców wojennych. Ostatecznie zdecydowano o stosowaniu konwencji haskiej z 1907 roku, która stanowiła, że kraj neutralny ma obowiązek internowania żołnierzy armii kraju
toczącego walki, gdy ci znajdą się na jego terytorium. Z tego
względu Rumuni już od połowy września 1939 roku rozpoczęli tworzenie pierwszych obozów internowania, w których
umieszczali polskich żołnierzy.
Kpt. Tadeusz Rolski wspomina: „Po drogach zaczęły krążyć
patrole żandarmerii, które aresztowały każdego Polaka niemającego cywilnych papierów. Dworce kolejowe i ulicę, przy której znajdowały się siedziby naszej ambasady i konsulatów, obstawiono uzbrojonymi policjantami i tajniakami”. Ujętych kierowano do obozów. W listopadzie 1939 roku było ich już
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Z OBOZU
TÂRGOVIȘTE WIELU
INTERNOWANYCH
WYDOSTAŁO SIĘ
W BAGAŻNIKU SAMOCHODU BMW, KTÓRY
POLACY WCZEŚNIEJ…
PODAROWALI KOMENDANTOWI OBOZU

ponad 30, głównie w południowej
i wschodniej części kraju. Każdy miał
rumuńską załogę oraz równolegle polskie dowództwo, składające się z komendanta oraz jego sztabu. Ogółem jesienią
1939 roku w obozach internowania
na terenie Rumunii znalazło się około
20–25 tys. polskich żołnierzy.
Niemal natychmiast przygotowali oni
system dalszej ewakuacji. Zaangażowani
weń byli pracownicy ataszatu w Bukareszcie pod kierownictwem ppłk. Tadeusza Zakrzewskiego. Utworzono nawet
biuro ewakuacyjne, mające m.in. sekcję
finansową i paszportowo-wizową. Żołnierzy zaopatrywano
w niezbędne dokumenty, cywilną odzież oraz pieniądze. Opracowano trasy przerzutu na Zachód: lądowa prowadziła przez
neutralną wówczas Jugosławię, morska zaś przez porty: Konstancę oraz Bałczik (wówczas w granicach Rumunii), potem
Stambuł lub Saloniki i dalej, w kierunku Francji. Pierwszą grupę osób wyprawiono dzięki zaangażowaniu pracowników polskiej ambasady już 18 września. Kolejne odprawiano sukcesywnie, według wypracowanego schematu. Zanim jednak żołnierze trafili do biura ewakuacyjnego przy bukaresztańskiej
ambasadzie, musieli wydostać się z internowania.

JAK POŻYCZYĆ WIĘŹNIA
Żołnierze próbowali rozmaitych sposobów, żeby uciec
z obozu. Bardzo często korzystali z okazji, którą dawały
np. przenosiny do innego miejsca internowania. Dobrym
pomysłem było również przekupienie członków rumuńskiej
załogi obozu po to, by przymykała oko na zbiegów.
Czasami Polacy stosowali bardziej wyrafinowane metody.
Władysław Kisielewski zapamiętał: „Pierwsza partia uciekła
z obozu w bardzo prosty sposób. Wyciągnęli z szopy wielką
beczkę na kółkach, służącą normalnie do przewożenia wody,
władowali rzeczy w środek i ciągnęli ją, krzycząc po rumuńsku »Apa!«. Wartownik, przekonany, że jadą po wodę, otworzył bramę i wypuścił całe towarzystwo”. Były i inne, równie
malownicze pomysły: „Później wymaszerowała z obozu duża
grupa żołnierzy, niosąc na plecach deski ze specjalnie w tym
celu rozebranego budynku. Prowadził ich kolega przebrany za
rumuńskiego strażnika”. Płk Bohdan Hulewicz pisał również,
że z obozu Târgoviște wielu internowanych wydostało się
w bagażniku samochodu BMW, który Polacy wcześniej… podarowali komendantowi obozu.
Ksiądz Franciszek Ringwelski opisuje jeszcze inny sposób
ucieczki. Otóż któregoś dnia zmarł w obozie żołnierz. Zorganizowano więc pogrzeb z udziałem nader rozbudowanej orkiestry wojskowej. „Pochód pogrzebowy odbywał się pod liczną,
w bagnety uzbrojoną eskortą rumuńskich żołnierzy. Przy końcu ostatniej modlitwy przygotowani kładą nagle część instrumentów – udawali, że grają – zrzucają płaszcze wojskowe
i rzucają się do ucieczki. Straż jest bezradna, ponieważ liczna
gromada cywilnej ludności rumuńskiej zasłania uciekających,
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nawet gwałtem zatrzymuje goniących za
uciekinierami strażników”. Ucieczkę
podczas pogrzebu opisuje również Lech
Rogowski: „Kiedy z polskiego obozu
uchodźców wojennych odprowadzano
kogoś na cmentarz, towarzyszyła mu
Polonia. Wyznaczeni do ucieczki żołnierze starali się dostać na koniec konduktu żałobnego. W zamieszaniu i tłoku
kładli się na ziemi, a my przysypywaliśmy ich śniegiem. Kondukt odchodził
dalej, a inni odgrzebywali delikwenta
spod śniegu, dawali przygotowane dokumenty z fotografią, płaszcz i odsta-

wiali na dworzec”.
„Uciekano przeważnie nocą, podkopując się pod ogrodzeniem, w białych prześcieradłach, niewidocznych na śniegu”,
uzupełnia ksiądz Ringwelski. Szer. Stanisław Barszcz wspominał: „Co noc uciekało po kilkunastu żołnierzy w sposób
Rumunom nieznany. By temu przeszkodzić, zażądali od polskich oficerów słowa honoru, że przestaną organizować
ucieczki. Obietnicy takiej oficerowie nie złożyli, wobec tego
zostali pozbawieni wolności. Zamknięcie ich w niczym nie
zmniejszyło ubywania żołnierzy z obozu, a raczej zwiększyło.
By temu w jakiś sposób zaradzić, Rumuni zaczęli tworzyć
plutony, codziennie dwa razy sprawdzali stan, ale nigdy nie
mogli się nas doliczyć”.
W niektórych obozach opracowano nawet skomplikowany
system ukrywania ucieczek, dzięki któremu strażnicy nie byli
w stanie dokładnie policzyć, ilu internowanych znajduje się
w poszczególnych barakach: „Jedna sala »pożyczała« po
skończonym apelu określoną liczbę oficerów następnej sali,
tak że niektórzy byli dwukrotnie liczeni; kładliśmy również do
łóżek szeregowych z kompanii obsługi rzekomo chorych oficerów”, wspomina płk Hulewicz. „Nieobecnych, już dawno
ewakuowanych, ujawniało się właśnie wtedy, gdy [Rumuni]
prowadzili z nami ostrą walkę i wprowadzali obostrzenia”.
Uciekać próbowali żołnierze bez względu na stopień.
W grudniu 1940 roku udało się to marsz. Rydzowi-Śmigłemu,
który przez Węgry przedarł się do Polski. Niestety, zdarzało
się i tak, że nieostrożnych zatrzymywała rumuńska żandarmeria, na przykład – jak to opisuje płk Hulewicz – przy kupowaniu biletu lub próbie przedostania się autostopem do
Bukaresztu. „Marny był wtedy jego los. Rumuni wywozili
zbiega do Braszowa i zamykali w ciężkim więzieniu, bez sądu i bezterminowo”.
Sprzyjała ucieczkom ogólna życzliwość mieszkańców
Rumunii względem Polaków, o czym polscy żołnierze często
wspominają w swych zapiskach. Ze względu na masowe zniknięcia liczba internowanych ciągle się zmniejszała. Do początku lutego 1940 roku z obozów ubyło niemal 14 tys. Polaków.
Efektem była reorganizacja całego systemu: żołnierzy zwożono do dwu głównych stref internowania w okręgach Târgu Jiu
oraz Târgoviște. Likwidowano równocześnie mniejsze obozy.
Ostatnie zamknięto w lutym 1941 roku.
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„Żbik” należał do 27 Pułku
Ułanów im. Króla Stefana
Batorego, który odtworzył
rtm. Zdzisław
Nurkiewicz „Noc”.

Notka na odwrocie tej fotografii informuje zwięźle:

„ S t . u ł a n M a r i a n Po d g ó re c z n y » Ż b i k «
na swej klaczy »Katiuszy«, listopad 1944”.

P

seudonim ułana świadczy o tym,
że to kawalerzysta-partyzant.
I rzeczywiście, „Żbik” należał
do 27 Pułku Ułanów im. Króla
Stefana Batorego, który w ramach
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego
Armii Krajowej odtworzył rtm. Zdzisław Nurkiewicz „Noc”. Ułani naliboccy po powstaniu warszawskim i bitwie
pod Jaktorowem pod koniec września
1944 roku jako jedyni ostali się przy
boku dowódcy Zgrupowania – legendarnego cichociemnego i partyzanta,
płk. Adolfa Pilcha „Doliny”. Dzięki
nim Pilch mógł walczyć z bronią
w ręku z Niemcami aż do stycznia 1945
roku. Nieuchwytnych ułanów zaczęto
odtąd nazywać doliniakami. Latem

1944 roku 27 Pułk Ułanów AK liczył
861 ludzi, a pod koniec tego roku… 18,
stając się oddziałem konnym „Doliny”.
Byli to najtwardsi i najwięksi szczęściarze, którym śmierć nie była pisana ani
w kresowych puszczach, ani na ulicach
powstańczej Warszawy, ani pod koniec
wojny na ziemi łódzkiej.
Na zdjęciu widzimy jednego z takich
„pretorian” płk. Pilcha. Jest dobrze wyposażony i uzbrojony – lornetka, niemiecki peem, nawet ułańska szabla, co
w partyzanckich oddziałach konnych
było ewenementem. Jeśli każdy z ułanów „Doliny” był tak uzbrojony po
ciężkim odwrocie spod Warszawy i na
przednówku roku 1945, to trzeba przyznać, że tworzyli świetnie wyekwipo-

wany oddział! Niestety, rzeczywistość
była inna, niż sugeruje zdjęcie. Na to,
by pozujący kawalerzysta wyglądał tak
godnie, złożyła się reszta kolegów
– pożyczyli lornetkę i kilka innych
drobiazgów. A szabla to w istocie jedynie rękojeść z kawałkiem kija włożonym do pochwy… Rekwizyt z czasów,
kiedy pułk był regularną jednostką
II Rzeczypospolitej. Symbol podtrzymywania tradycji – w czasie partyzanckich potyczek w leśnych ostępach nieprzydatny. A jednak doliniacy, mimo
szczupłych sił, niedostatku amunicji
kąsali wycofujących się Niemców skutecznie, a co najważniejsze – podtrzymywali nadzieję w mieszkańcach okolic, w których się pojawiali. PK
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Jak poskromić Ciepcia
Stefan Rago był wyjątkowo barwną postacią, nawet jak na
kawalerzystę. Wieniawa Długoszowski mówił o nim, że jest
oficerem wysokiej klasy, o wyjątkowym talencie taktycznym,
ale bardzo lekkomyślnym.
P I OT R

P

KO RCZ Y Ń SKI

oczątki kawaleryjskiej kariery Stefana Ragi sięgają
służby w armii carskiej. W 1915 roku powołano go do
Lekkiego Gwardyjskiego Grodzieńskiego Pułku Huzarów. Rok później służył już w 1 Pułku Ułanów Polskich, gdzie znalazł się pod komendą wytrawnego kawalerzysty – płk. Bolesława Mościckiego. Rago walczył we wszystkich bitwach pułku, łącznie z tą najsłynniejszą – pod
Krechowcami 24 lipca 1917 roku. W niepodległej Rzeczypospolitej służył nadal w macierzystym pułku, który przybrał
nazwę 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W 1919 roku awansował na podchorążego. Już wtedy jego przełożeni zauważyli
nadzwyczajne zdolności dowódcze ułana.
Ta opinia szybko znalazła potwierdzenie na polu walki.
Rago pod koniec wojny polsko-bolszewickiej został odznaczony Orderem Virtutti Militari V klasy. Jak napisano we wniosku
odznaczeniowym, 20 września 1920 roku w nocnej potyczce
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z Litwinami pod Kopciowem „pchor. Rago natyka się w ciemności na maszerującą kolumnę Litwinów. Nie tracąc czasu, natychmiast rozwija swój pluton i oddaje kilka salw z okrzykiem
»Hurra«, rzuca się na npla [nieprzyjaciela]. Pierwsze szeregi
Litwinów pierzchały, jednak dalsze, ochłonąwszy z psychicznego wrażenia zaatakowały mały oddział pchor. Rago, z tym
większą zaciekłością, że chodziło o przedarcie się po jedynej
drodze odwrotu. Pchor. Rago otrzymał ciężki postrzał w ramię,
jednak nie zwracając uwagi na ranę, przez dłuższy czas odpiera nacierającego nieprzyjaciela, cofając się powoli do wsi. […]
W powyższej akcji, jak również i w innych, w których
pchor. Rago brał udział, okazał swą niezwykłą brawurę natarcia, zimną krew i doskonały zmysł, które zawsze cechowały tego dzielnego żołnierza”. Stefan Rago miał jeszcze jedną, niezwykle ważną dla kandydata na oficera cechę – z miejsca zjednywał sobie sympatię żołnierzy. To był tzw. swój chłop. Nie
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MJR STEFAN RAGO ZAMIAST WSTYDLIWEGO ODEJŚCIA DO CYWILA, OPUŚCIŁ
TEN ŚWIAT NIEMAL JAKO BOHATER NARODOWY, ZA KTÓREGO TRUMNĄ KROCZYŁ SAM WÓDZ NACZELNY

Stefan Rago miał
jedną, niezwykle
ważną dla kandydata na oficera cechę
– z miejsca zjednywał sobie sympatię
żołnierzy. To był
tzw. swój chłop.
Nie dziwi więc, że
po wojnie szybko
awansował. Okazało się jednak, że
nie potrafił odnaleźć się w monotonnej służbie garnizonowej…

dziwi więc, że po wojnie szybko awansował. Okazało się jednak, że nie potrafił odnaleźć się w monotonnej służbie garnizonowej…
Pierwszy kawalerzysta II Rzeczypospolitej,
gen. dyw. Wieniawa Długoszowski, wystawił „Ciepciowi” – jak z sympatią ochrzczono mjr. Stefana
Ragę w korpusie oficerskim – doskonałe referencje:
„Major Rago jest oficerem kawalerii bardzo wysokiej klasy, o dużym talencie taktycznym, obdarzony prawdziwym instynktem wojennym, niesłychanie cennym. Cechuje go nadto charakter prawy
z natury »serce jak na dłoni«, impulsywność zawsze w kierunku szlachetnym, nadzwyczajna dobroć i serdeczność, koleżeńskość, dbałość o żołnierza, któremu umie trafiać do serca”. Tę laurkę kończyło jednak niepokojące stwierdzenie: „Jest jednak przy tym bardzo lekkomyślny (jest to wada
kojarząca się z wymienionymi zaletami)”. Generał
wiedział, co pisze, gdyż miał taką samą. Major –
co nie zostało w powyższej opinii wyartykułowane
wprost – pił. Szybko to zauważono w 10 Brygadzie
Kawalerii, w jej skład wchodził 24 Pułk Ułanów,
w którym służył. Była to bowiem w Wojsku Polskim formacja wyjątkowa – pierwsza zmotoryzowana i pancerna brygada kawalerii.
JAK NOWO NARODZONY
Szef sztabu 10 Brygady Kawalerii, mjr Franciszek
Skibiński, a prywatnie przyjaciel „Ciepcia”, we
wspomnieniach uściślił ten problem: „Nie był
wprawdzie alkoholikiem, ale co parę miesięcy zdarzały mu się »trzydniówki«, a wtedy nie można było na niego liczyć”. Z tego powodu Rago wiosną
1938 roku zawalił manewry i dowódca 24 Pułku
Ułanów, płk Kazimierz Dworak, który podobnie
jak reszta oficerów bardzo „Ciepcia” lubił, postawił
mu ultimatum: albo odwyk, albo wydalenie z wojska. Skibiński tak wspomina powrót „syna marnotrawnego” z odwykówki: „»Ciepcio« wracał z kuracji do pułku i po drodze wstąpił do mnie do Bielska z takim przemówieniem: »Franek, nie masz
pojęcia, jaki jestem wdzięczny Dworakowi. To jest
prawdziwy dowódca i przyjaciel. Przecież ja w tej
chwili jestem już zupełnie innym człowiekiem«.
Inny człowiek zatrzymał samochód przed pierwszą
napotkaną w Bielsku knajpą i do późnej nocy odra-

biał godziny zmarnowane w odwykówce. Do pułku
wprawdzie przyjechał nie po trzech dniach, spóźniony tylko o jedną dobę, ale za to pijaniuteńki jak
boże drzewko […]. Dworak wściekł się po raz drugi i postanowił zwolnić »Ciepcia« do rezerwy”.
ŁASKAWA WYBAWICIELKA
Dworak nie zdążył jednak tego zrobić. Jego pułk
otrzymał od dowódcy 10 Brygady Kawalerii rozkaz wymarszu w kierunku granicy z Czechosłowacją. Pod koniec listopada 1938 roku Samodzielna
Grupa Operacyjna „Śląsk”, w której skład wchodziła brygada, miała zająć przyznane Polsce kosztem Czechosłowacji części Spisza i Orawy. To miała być formalność. Okazało się jednak inaczej.
27 listopada 1938 roku ułani 24 Pułku zajmujący
Zdziarską Przełęcz zostali nagle ostrzelani przez
wycofujących się żołnierzy czechosłowackich. Seria z broni maszynowej dosięgła dwóch Polaków.
Moment śmierci Ragi tak opisano w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”: „Mjr Rago znajdował
się w lasku opodal drogi prowadzącej do Ździaru,
kiedy wojska słowackie mające się wycofać, rozpoczęły prowadzić ogień karabinów maszynowych.
Mjr Rago odwrócił się do żołnierzy wysuwających
się z lasu i wydał rozkaz położenia się na ziemi.
W chwili gdy był odwrócony, kula przebiła mu
hełm z tyłu głowy i wyszła ustami”. Ciężko ranny
został wówczas także kpr. Henryk Oleksowicz,
który zmarł później w szpitalu. Okazało się, że rozkaz oddania placówek bez walki nie dotarł do
wszystkich oddziałów czechosłowackich.
Tę tragedię długo jeszcze komentowano
w 24 Pułku Ułanów. Z żalem wspominano powszechnie lubianego oficera, ale wiedząc o jego
sytuacji, opinie co do sensowności jego śmierci były podzielone. Skibiński pisał: „W brygadzie niektórzy cynicy utrzymywali, że »Ciepcio« – jak zawsze – miał szczęście. Zamiast wstydliwego odejścia do cywila, opuścił ten świat niemal jako
bohater narodowy, za którego trumną kroczył sam
Wódz Naczelny”. Uroczysty pogrzeb majora odbył
się 1 grudnia w Warszawie, z udziałem marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego i biskupa polowego
Józefa Gawliny. Zwłoki poległego oficera złożono
na wojskowych Powązkach.
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źródło wiedzy o uzbrojeniu,
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Wasza siła – Nasze bezpieczeństwo
Polecam!

Kr z y sz tof Wilewski , r ed a ktor wy d awniczy
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Podwójne życie
pułkownika
L

ato 1963 roku dla szwedzkiego rządu kierowanego przez Tagego Erlandera miało się okazać wyjątkowo gorące, i to nie z powodu aury. Premier, prawdziwy
człowiek-instytucja szwedzkiej polityki, socjaldemokrata, który sprawował urząd
przez niemający precedensu w dziejach królestwa Trzech Koron okres, to jest 23 lata, stanął wobec jednego z największych wyzwań w swojej karierze. 30 czerwca
funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zarządu Policji
(Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning – RPS/SÄK) zatrzymali wysokiego rangą
oficera szwedzkiego lotnictwa wojskowego płk. Stiga Wennerströma. Dla establishmentu polityczno-wojskowego był to szok. Wywodzący się z wojskowej rodziny
pułkownik był wszak uważany za rzetelnego i sumiennego oficera.
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił w 1929 roku do marynarki, ale już dwa lata później
rozpoczął jako podporucznik szkolenie lotnicze. Mimo że w jego trakcie rozbił samolot
De Havilland Moth Trainer (oznaczenie szwedzkie Sk 9), awansował w 1936 roku do stopnia porucznika, a trzy lata później był już kapitanem. W latach 1940–1941 przebywał w Moskwie jako zastępca attaché wojskowego ds. lotniczych. Następnie dowodził 71 Dywizjonem
w 7 Skrzydle Lotniczym, latającym na lekkich samolotach bombowych Saab B-17A. W tym
czasie rozbił maszynę tego typu w pobliżu Gällivare. Przekreślało to w zasadzie jego szanse
na karierę dowódczą, ale w latach 1949–1952, już jako pułkownik, został attaché wojskowym w Moskwie, a następnie, w latach 1952–1957, w Waszyngtonie. W chwili aresztowania pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako ekspert ds. rozbrojenia w zespole
Alvy Myrdal, szwedzkiej delegatki na genewskie rozmowy rozbrojeniowe.
Co interesujące, Wennerström był podejrzewany o nielojalność wobec państwa szwedzkiego już w latach II wojny światowej, kiedy to zarzucano mu zbytnią sympatię dla Niemiec.
Później organa bezpieczeństwa przyglądały mu się od 1947 roku, ale bez większego przekonania. Dopiero po powrocie pułkownika z Waszyngtonu jego gospodyni Carin Rosén odnalazła i dostarczyła kontrwywiadowi ukryte przez pracodawcę rolki mikrofilmów ze zdjęciami tajnych dokumentów. Przesądziło to o aresztowaniu zdrajcy, pracującego dla Sowietów od
1948 roku (choć część autorów twierdzi, że zwerbowano go w Rydze jeszcze w 1934 roku).
Polityczna burza spowodowana ujawnieniem największego skandalu w dziejach Szwecji
dość szybko przycichła. Ze stanowiska odszedł co prawda minister obrony Sven Andersson, ale
gabinet przetrwał. Szpiega początkowo potraktowano z całą surowością, skazując na dożywocie, ale już w 1973 roku wyrok zmniejszono do 20 lat więzienia. Zgodnie ze szwedzkim prawem oznaczało to możliwość zwolnienia warunkowego po odbyciu połowy kary. Wennerström
w istocie wyszedł na wolność już po dziesięciu latach, w połowie 1974
roku. Żył w cieniu, nie udzielał wywiadów, nie komentował swojej działalności. Szwedzkie władze w zasadzie nigdy nie odniosły się oficjalnie
do kwestii rozmiarów szkód spowodowanych działalnością szpiegowską
Wennerströma. Ujawniono, że przekazał Sowietom około 20 tys. rozmaitych dokumentów, ale ich treść i rzeczywista wartość wywiadowcza nadal pozostają przedmiotem domysłów.
Prof. dr hab. KRZYSZTOF KUBIAK jest pracownikiem naukowym Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

124

ARMIA / WOJNA

PO SŁUŻBIE
/ POWRÓT DO
PRZESZŁOŚCI

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

ARMIA / WOJNA

Ł UKA SZ

125

Z A LESIŃ SKI

HISTORIA NA
WYCIĄGNIĘCIE
RĘKI
Kolekcjonuje stare zdjęcia
i militaria, kilka lat temu kupił

S E B A S T I A N A
A R C H .

Najbardziej niezwykła część kolekcji
Sebastiana Dragi to
samochody – trzy
przedwojenne citroeny. Wśród nich jest
ciężarówka z 1928
roku.

D R A G I

przedwojenną ciężarówkę i urządził w niej
mobilne muzeum. Teraz jeździ po wsiach
i miastach, by opowiadać o obronie
Wybrzeża we wrześniu 1939 roku.
Oto kmdr Sebastian Draga.
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P
Kmdr Sebastian
Draga na co dzień
służy w gdyńskim
Centrum Operacji
Morskich. Po służbie
przeistacza się w niestrudzonego propagatora dziejów Pomorza i marynarki
wojennej.

atrzył na stare zdjęcie i był niemal pewien. zeum Gdańska. „Jestem gotów udostępniać fotoTo musi być Gdańsk. W tle widoczny był grafie każdej instytucji, która zwróci się do mnie
przecież fragment muru z pruskiej cegły, z taką prośbą”, deklaruje kmdr Draga. I dodaje, że
a w przedwojennej Gdyni budowało się historyczne przedmioty, które trafiają w jego ręce,
zupełnie inaczej. Tak więc Gdańsk. Pozo- są jak wyzwanie – aby pójść krok dalej, odsłonić
stawało tylko pytanie – gdzie dokładnie? zapisane w nich opowieści i tajemnice, a potem
We wrześniu 1939 roku walki toczyły się podzielić się tym z innymi.
tam tylko w dwóch miejscach. Westerplatte odrzucił od razu. Topografię półwyspu MAZUR Z ZAGADKĄ
znał doskonale – to nie było to. PozostaKmdr Sebastian Draga na co dzień służy
wała więc Poczta Polska... Wsiadł do samochodu w gdyńskim Centrum Operacji Morskich. Po
i pojechał, żeby to sprawdzić. Chciał zestawić służbie przeistacza się w niestrudzonego propagaczarno-biały obraz z rzeczywistością. Okazało tora dziejów Pomorza i marynarki wojennej.
się, że wszystko do siebie pasuje. We fragmencie Szczególnie tych związanych z II wojną światomuru odnalazł nawet widoczną na zdjęciu wy- wą. „Historią interesowałem się jeszcze jako młoszczerbioną cegłę. Można powiedzieć, że brako- dy chłopak. Najpierw była polska marynarka,
wało jedynie dwóch ciał. A to przecież one były okręty... Ta pasja zdecydowała o tym, że postanonajważniejsze.
wiłem przenieść się z Babimostu w Wielkopolsce
Teraz już potrafił zidentyfikować zabitych – to nad morze i zostać marynarzem”, wspomina ofiJan Michoń, dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów, cer. Osiadł we wsi Dębogórze, a wkrótce połknął
i Józef Wąsik, naczelnik Poczty Polskiej w Gdań- kolejnego bakcyla. Zajął się rekonstrukcją histosku. Niemcy zamordowali ich 1 września 1939 ro- ryczną. „Zaczynałem w 2006 roku i byłem wówku, podczas walk o budynek. Historycy nie mieli czas jedynym w Polsce człowiekiem, który odco do tego wątpliwości. „Kwestią sporną pozosta- twarzał postać marynarza biorącego udział w ląwał sposób, w jaki zginęli. Wśród ekspertów krą- dowej obronie Wybrzeża”, opowiada.
żyły dwie wersje. Według pierwszej, obydwaj zoDraga na tym jednak nie poprzestał. Kompletostali zastrzeleni. Według drugiej, Wąsik zginął od wał kolejne mundury i elementy wyposażenia –
miotacza płomieni. Brakowało materialnych do- zarówno oryginały, jak i repliki. Dziś może się
wodów, które mogłyby tę kwestię rozstrzygnąć”, wcielić w pięć postaci z września 1939 roku.
opowiada kmdr Sebastian Draga. On taki dowód „Mam dwa uniformy marynarskie, a także munmiał przed sobą. Odnalazł
dur y strzelca i of icera
go na niemieckim portalu
1 Morskiego Pułku Strzelaukcyjnym. Poszuk ując
ców. Od niedawna odgryzdjęć z przedwojennej Gdywam też rolę żołnierza zwiani, trafił na pamiątkowy aldu rowerowego tego pułku.
bum członka niemieckiej
W ten sposób chcę oddać
Landespolizei, który prawcześć kpt. Aleksandrowi
dopodobnie brał udział
Pawelcowi, zwiadowcy walw szturmie na pocztę. Oficer
czącemu w obronie choćby
jeszcze raz spojrzał na fotoKępy Oksywskiej, który
grafię – na ciało zastrzelonezmarł w lutym w wieku
go Michonia i strawione
104 lat”, tłumaczy oficer.
przez ogień zwłoki Wąsika...
Kmdr Draga jest członkiem
Ostatecznie album kupił. Do Na niemieckim portalu aukcyjnym Sebastian Samodzielnej Grupy OdtwoDraga znalazł zdjęcie, dzięki któremu udaniedawna można go było ło się poznać okoliczności śmerci obrońców
r z e n i owej „ Po m o r z e ” .
oglądać na wystawie w Mu- Poczty Polskiej.
Współdziała też jednak
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SEBASTIAN DRAGA CHCE POKAZYWAĆ
MIESZKAŃCOM MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI,
ŻE WIELKA HISTORIA DZIAŁA SIĘ TUŻ OBOK
NICH, CZĘSTO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
z wieloma innymi grupami rekonstrukcji historycznej. Kilka lat temu brał na przykład udział w inscenizacji walk o Westerplatte, zorganizowanej
w miejscu faktycznej bitwy. Przyciągnęła ona rekonstruktorów z Polski i zagranicy, w tym Hiszpanów ze słynnej grupy „Poland First to Fight”. Ale
na tym aktywność Dragi wcale się nie kończy.
„Od lat zbieram zdjęcia poświęcone przede
wszystkim przedwojennej polskiej marynarce
i obronie Wybrzeża. Mam ich około tysiąca”, wyjaśnia. Do najcenniejszych należy oczywiście
wspomniana już fotografia pomordowanych pocztowców, ale perełek w zbiorach jest więcej. „Dużym sentymentem darzę fotografie torpedowca
ORP »Mazur«, który został zatopiony 1 września.

Po ustaniu walk Niemcy podnieśli go, odholowali
w inne miejsce i wykonali kilka zdjęć na potrzeby
propagandy. Mogły one wprowadzać w błąd co do
faktycznego miejsca zatonięcia okrętu. Dzięki fotografiom, które posiadam, udało mi się jednak je
ustalić”, wspomina kmdr Draga.
Podobnych odkryć dokonał jeszcze co najmniej
kilka. „Ostatnim było zlokalizowanie w Dębogórzu miejsca, gdzie w czasie wojny znajdował się
cmentarz polskich żołnierzy. Istniał do 1946 roku.
Potem polegli zostali ekshumowani i przeniesieni
do nekropolii w Redłowie. W miejscu starego
cmentarza rozciąga się dziś pole”, opowiada
Draga. Jak przyznaje, impulsem do poszukiwań
stała się prośba jednego z jego młodszych
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Kmdr Sebastian Draga to człowiek wielu pasji. Nie tylko zorganizował objazdowe muzeum, lecz także jest członkiem Samodzielnej Grupy
Odtworzeniowej „Pomorze”.

kolegów. „Chciał, bym dowiedział się, gdzie spoczywa jego
dziadek, który zaginął 15 września 1939 roku. Okazało się,
że został pochowany w Kosakowie. Idąc tym tropem, przypadkowo dowiedziałem się o cmentarzu w Dębogórzu. Namierzyłem go, analizując zdjęcia satelitarne. Teraz chodzę
po wsi i rozpytuję ludzi o ten cmentarz”, mówi marynarz.
BIMBER W BAKU
Dragę znają tam wszyscy. „Bardzo sympatyczny gość. A do
tego, co robi, ma prawdziwą smykałkę”, podkreśla
Józef Melzer, sołtys Dębogórza. I dlatego właśnie wiele osób
decyduje się przekazać mu przedmioty mające realną historyczną wartość. „W ten sposób pozyskałem na przykład
skrzynki na granaty czy 600 guzików od mundurów różnych
polskich formacji”, wyjaśnia oficer. W swoich zbiorach ma
także broń, m.in. pistolet Vis czy karabin wz. 29. Oczywiście
wcześniej zostały one pozbawione cech użytkowych. Innymi
słowy: nie można z nich strzelać. Do tego dochodzą repliki,
choćby słynnego polskiego karabinu przeciwpancernego Ur.
Ale chyba najbardziej niezwykła część kolekcji to samochody
– trzy przedwojenne citroeny. Wśród nich jest ciężarówka
z 1928 roku. Poprzedni właściciel sprowadził ją z Francji,
gdzie przez dziesiątki lat stała nieużywana w stodole. Już po
zakupie Draga odkrył w szoferce niewielką tabliczkę. Widniało na niej francuskie imię, nazwisko i nazwa miejscowości.
Marynarz ruszył tym tropem i tak dotarł do wnuka dawnego
właściciela. A ten opowiedział mu o swoim dziadku i jego
pracy nieodłącznie związanej z ciężarówką. „Pierwszy właściciel kupił citroena w drodze na ślub swojego syna. W czasie
wojny pracował w winnicy. A że brakowało mu paliwa, do baku auta lał bimber z winogron”, opowiada Draga.
Kupiona przez marynarza ciężarówka szybko stała się
częścią większego projektu. Oficer ze swoich zbiorów stwo-

nr 12 / GRUDZIEŃ 2019 / POLSKA ZBROJNA

rzył mobilną wystawę „Wybrzeże1939.pl” i ruszył w drogę.
Ekspozycję prezentował w przeróżnych miejscach: od pomorskich wsi aż po Warszawę. Przy okazji nawiązał współpracę z licznymi stowarzyszeniami i placówkami promującymi historię. Wśród nich znalazło się choćby Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. „Sebastiana poznałem jeszcze,
kiedy pracowałem w Telewizji Polskiej”, wspomina Tomasz
Miegoń, dyrektor muzeum. „Od razu mi zaimponował, bo
takich pasjonatów nie spotyka się często. Ze swoją mobilną
ekspozycją pojawił się u nas w czasie Nocy Muzeów, na wystawie prezentujemy też jego fotografie, słowem: współpracujemy. Nie uważam, że jego działalność stanowi jakąkolwiek konkurencję dla tradycyjnych muzeów. Raczej znakomite ich dopełnienie”, dodaje.
W podobnym tonie wypowiada się Draga. „Muzea działają przeważnie w dużych miastach, a ja ze swoją wystawą
zamierzam docierać przede wszystkim do mniejszych miejscowości, na wieś. Chcę pokazywać tamtejszym mieszkańcom, że wielka historia działa się tuż obok nich, często na
wyciągnięcie ręki”, podkreśla. Raz w roku swoje zbiory
przenosi do świetlicy wiejskiej w Dębogórzu. Tak, by mogli je sobie obejrzeć jego sąsiedzi. „I oglądają, choć jeszcze więcej jest przyjezdnych. Pojawiają się u nas ludzie
z Wejherowa, z Lęborka”, tłumaczy sołtys Melzer. I dodaje, że współpraca z Dragą trwa już 12 lat. „Zaczęło się od
niewielkiej rekonstrukcji historycznej, którą u nas zorganizował. Potem było jeszcze kilka widowisk, coraz większych. No i te wystawy... Fajnie, że sąsiad jest tak mocno
obecny w życiu wsi, że chce coś robić dla innych. Nawet
w radzie sołeckiej zasiada”. Tymczasem kmdr Draga snuje
już kolejne plany. „Jak tak dalej pójdzie, to dom będę musiał zmienić. Na większy. Żeby te wszystkie zbiory pomieścić”, żartuje.
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Przywracają
pamięć
Z Przemysławem Jaskółowskim
o tym, jakie znaczenie miała ck artyleria
w polskim wojsku i o przypominaniu historii
nieznanych bohaterów I wojny światowej,
rozmawia Piotr Korczyński.

A R C H .
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kąd wziął się pomysł, żeby
upamiętniać regiment z armii austro-węgierskiej?
To bardzo długa historia,
w której niebagatelną rolę odgrywają
moje tradycje rodzinne. Dziadek był
weteranem I wojny światowej. Miał
za sobą ciężkie walki na froncie włoskim. Pod koniec wojny znalazł się
w szpitalu z bardzo poważnymi kontuzjami. Tam został osobiście odznaczony przez
cesarza za męstwo. Dzięki opowieściom dziadka
przeżywałem wielką wojnę niemal każdego dnia. I nie tylko ten konflikt, gdyż po zakończeniu działań we Włoszech
dziadek od razu trafił do Wojska Polskiego i brał udział w jego całym szlaku bojowym od 1918 do 1920 roku włącznie.
Tak naprawdę do domu wrócił w 1921 roku i dopiero wtedy
założył rodzinę. Dziadek zmarł, gdy miałem 12 lat, ale jego
frontowe relacje zostały we mnie na całe życie. To jest pierwsza przyczyna stworzenia regimentu. Już po latach jego działalności, kiedy sięgnąłem do portfela dziadka, znalazłem fragment barwy 56 Pułku Piechoty, którą zawsze nosił przy sobie.
W 1995 roku z kolei miała miejsce duża uroczystość upamiętnienia 80. rocznicy bitwy pod Gorlicami. Na te obchody
zjechało mnóstwo gości, m.in. w historycznych mundurach
walczących wówczas armii. I od tego czasu w Galicji,
a zwłaszcza w Krakowie, zaczęły się pojawiać austriackie
delegacje w mundurach ck armii. We wrześniu 1996 roku
zarejestrowałem oficjalnie stowarzyszenie pod nazwą Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2

barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków, które od tego czasu cały
czas funkcjonuje. Zaczęliśmy działalność jeszcze w tym samym roku
od odtworzenia wydarzeń z 31 października 1918 roku, czyli zmiany
warty pod wieżą ratuszową na Rynku Głównym w Krakowie, co oznaczało przejęcie miasta przez polskich
żołnierzy z rąk austriackich. Było to
pierwsze takie upamiętnienie tego wydarzenia od czasu zakończenia II wojny światowej.
Kultywujecie tradycje ck artylerii, ale jednocześnie pokazujecie, że wielu żołnierzy tej formacji jeszcze w latach
wielkiej wojny działało na rzecz wskrzeszenia polskich
oddziałów artyleryjskich. Z pewnością niebagatelną postacią jest dla was gen. Ottokar Brzoza-Brzezina.
Zdecydowanie tak. Wszak pierwsze armaty, które znalazły się w Legionach Polskich, pochodziły z krakowskiego
Regimentu Artylerii Fortecznej, pozyskane przez Brzozę
w nie do końca legalny sposób od swych kolegów z tegoż regimentu. Tutaj podkreślę, że my kultywujemy tradycje artylerii krakowskiej od połowy XIX wieku do II wojny światowej, czyli wszystkie jednostki artyleryjskie, które w Krakowie funkcjonowały od 1850 do 1939 roku, są w kręgu
naszych zainteresowań. Tym bardziej że między nimi –
oprócz artylerii legionowej, która była odrębnym tworem –
istnieje ciągłość. I tak na przykład z austriackiego Regimentu Artylerii Fortecznej wywodzi się bezpośrednio polski
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Nasuwa się tutaj jeszcze pytanie o waszą akcję, która nosi nazwę Szlak Orląt Lwowskich.
To bardzo trudny i wymagający projekt. Powstał
w 2017 roku, a zakłada upamiętnienie żołnierzy,
którzy polegli w obronie Lwowa w latach 1918–
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Jedną z waszych aktywności jest opieka nad
cmentarzami z I wojny światowej.
Rozpoczęła się ona w 1999 roku od budowy
pierwszego pomnika na cmentarzu wojennym
w Łagiewnikach. Dzięki wsparciu Lasów Państwowych wykonaliśmy ponad 40 dębowych krzyży, które w 2009 roku ustawiliśmy na czterech
zniszczonych cmentarzach na północ od Krakowa
– w Goszczy, Jangrodzie, Kalisiu i Kromołowie.
Co roku nasze stowarzyszenie organizuje rajdy
po całej Europie szlakiem cmentarzy I wojny
światowej. W czasie tych wypraw prowadzimy
doraźne prace pielęgnacyjne w odwiedzanych
przez nas miejscach. Robimy to zawsze w pełnym
umundurowaniu i z pełnym wyposażeniem.
Bardzo często docieramy do osób, które bezinteresownie opiekują się grobami żołnierzy z wielkiej wojny. Kilka lat temu powstał pomysł, żeby
tych ludzi w jakiś sposób uhonorować i stworzyliśmy odznaczenie, które nazywa się Krzyż Pamięci 1914–1920. Wyróżniamy nim ludzi bardzo często z małych miejscowości, nie tylko w Polsce,
lecz także w innych krajach Europy. W zeszłym
roku trafiliśmy na mały cmentarzyk w Wysowej.
Jego opiekunem był pan Jacek Kołak, który niestety trzy miesiące wcześniej zginął w wypadku.
Troszczył się on o żołnierskie mogiły, a w dodatku w czasie swych wędrówek po lasach odkrywał
i oznaczał nowe miejsca pochówku. Krzyż Pamięci przekazaliśmy jego żonie.

J A S K Ó Ł O W S K I E G O

2 Pułk Artylerii Ciężkiej, który ostatecznie, po
wielu zmianach nazwy i licznych reorganizacjach,
stał się w 1921 roku 5 Pułkiem Artylerii Ciężkiej
w Krakowie. Wielu oficerów, którzy służyli
jeszcze w austriackim regimencie, nadal pełniło
obowiązki w 5 Pułku – byli to nie tylko Polacy,
lecz także Czesi i Austriacy. Zapominamy dziś
często o tym, że od lat mieszkali oni w Krakowie,
pozakładali tutaj rodziny i po rozpadzie monarchii
austro-węgierskiej decydowali się na pozostanie
w Wojsku Polskim. Warto podkreślić jeszcze jedną nietypową z dzisiejszego punktu widzenia
kwestię. Dla tych oficerów nie istniało pojęcie narodowości ponad wszystko. W ramach ck monarchii żyli w społeczeństwie wielokulturowym i nie
widzieli nic zdrożnego w przejściu na służbę pod
polskimi barwami w ich rodzinnym niejednokrotnie Krakowie.

1919. Założyliśmy, że będziemy budować pomniki
bohaterów tamtych wydarzeń w miejscach ich urodzenia, w dzisiejszych granicach Rzeczypospolitej.
Wybraliśmy 44 lokalizacje z ponad 58 osobami
i rozesłaliśmy do wytypowanych gmin zaproszenia
do współpracy. Co najciekawsze, ludzi zaskakuje
to, że obrońcy Lwowa, Orlęta Lwowskie, często
wcale nie pochodzili z tego miasta ani w nim nie
mieszkali. Tak było choćby w wypadku por. Jana
Charlewskiego z Ustrobnej koło Krosna, którego
prochy prawdopodobnie spoczywają w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Pomnik porucznika odsłoniliśmy 18 sierpnia 2018 roku jako
pierwszy na Szlaku Orląt Lwowskich. Podobną postacią jest Jerzy Bitschan. Właściwie nikt nie wie-
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dział, że urodził się w Czeladzi, a nie we Lwowie, jak powszechnie sądzono. Pracujemy cały czas nad następnymi pomnikami, obecnie w Przemyślu, ale już widzimy, że
wyciąganie historii Orląt Lwowskich, często z kompletnego
niebytu, ma szczególnie sens przy aktywizowaniu lokalnych
społeczności, pokazywaniu, że takie
osoby pochodziły z ich miejscowości.
A jak wiadomo, do obrony Lwowa ciągnęli ludzie z całego kraju, w tym
z Wielkopolski, w której przecież trwało
powstanie.

PRZEMYSŁAW
JASKÓŁOWSKI

J

Wróćmy do postaci gen. Brzozy-Brzeziny. W ubiegłym roku dzięki
stowarzyszeniu doszło do uroczystego
pogrzebu generała na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.
Uroczystość odbyła się 5 maja 2018
roku, a przygotowania do niej trwały
trzy lata. Kiedy rodzina wyraziła zgodę
na ponowny uroczysty pochówek generała na Powązkach,
rozpoczęliśmy intensywne przygotowania. Wzięliśmy
również udział w ekshumacji prochów generała i przy tym
zrobiliśmy coś wyjątkowego, co na stałe powinno zostać
wpisane do ceremoniału wojskowego. Mianowicie wprowadziliśmy formę uroczystej ekshumacji z udziałem Wojska
Polskiego. W czasie uroczystości pogrzebowych 5 maja udało nam się również doprowadzić do przewiezienia urny
z prochami generała spod kościoła garnizonowego, przez całe miasto, aż na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, na jednej z naszych replik ośmiocentymetrowej armaty polowej zaprzęgniętej w sześć karych koni. Warto jeszcze powiedzieć,
że przy okazji załatwiania pozwolenia na ekshumację potwierdziliśmy, że gen. Brzoza-Brzezina był czterokrotnym
kawalerem Krzyża Virtutti Militari, a nie dwukrotnym, jak
często uważano, zapominając o tym, że został uhonorowany
tym orderem również przez polskie władze na Zachodzie.

est komendantem Tradycyjnego
Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii
Fortecznej No. 2 barona Edwarda von
Beschi – Twierdza Kraków. Z wykształcenia inżynier, od ponad 20 lat
zajmuje się historią wojskowości.

W CZASIE
UROCZYSTOŚCI
POGRZEBOWYCH
URNĘ Z PROCHAMI
GEN. BRZOZY-BRZEZINY
PRZEWIEZIONO
PRZEZ CAŁE
MIASTO NA JEDNEJ
Z REPLIK ARMATY
POLOWEJ

To piękna puenta życia polskiego bohatera czeskiego pochodzenia, który, mając za sobą służbę w austriackim regimencie artyleryjskim, stworzył artylerię w Legionach
Polskich.
Niezaprzeczalnie tak. Chciałbym jeszcze wspomnieć
o jednej naszej wyjątkowej inicjatywie. Ufundowaliśmy tablicę, która została wmurowana w ścianę słynnego Fortu
Troyon w Verdun. Dla Francuzów to miejsce wyjątkowe.
Obrońcy fortu należą do panteonu francuskich bohaterów
narodowych, a w armii do dzisiaj funkcjonuje hasło: „Être
comme ceux de Troyon”, czyli „Być jak ci z Troyon”.
W 1914 roku w czasie walk poległo tam wielu Polaków.
Kiedy Niemcy poprosili dowództwo austro-węgierskie
o wsparcie ciężkiej artylerii, pod Verdun trafiły dwie baterie
2 Regimentu Artylerii Fortecznej z Krakowa. Nasza tablica
została poświęcona pamięci żołnierzy francuskich i polskich
walczących w latach 1914–1918.
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JESTEŚMY
Z WAMI

Fizyczne ograniczenia nie były
przeszkodą do startu ani w biegu
na 10 km, ani w maratonie.
MA ŁG OR Z ATA

S C H WAR Z GRUB E R

Witold Kortyka, Grzegorz Mikołajczyk, Mariusz Saczek, Tomasz Zdziarski i Marek Budzisz

G

o, go Poland”, krzyczeli kibice. Ich doping nie pozwalał się zatrzymać. Biegli
więc dalej, w strugach deszczu, pokonując
własne słabości. Pięciu polskich weteranów poszkodowanych wzięło udział w 44. Maratonie Korpusu Piechoty Morskiej w Waszyngtonie.
Impreza ta cieszy się w Stanach Zjednoczonych olbrzymim zainteresowaniem, rejestracja zawodników
trwa zaledwie kilka godzin, potem nie ma już wolnych numerów startowych. Polskich weteranów zaprosiła po raz pierwszy Fundacja Sił Sprzymierzonych (Allied Forces Foundation).
Z biegowym wyzwaniem postanowili zmierzyć
się Witold Kortyka, Tomasz Zdziarski, Grzegorz
Mikołajczyk, Mariusz Saczek i Marek Budzisz,
członkowie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju, weterani zagranicznych operacji w Iraku i Afganistanie. Po powrocie z misji Grzegorz miał sparaliżowaną prawą
części ciała, Marek – amputowane palce u nóg, Tomasz – uszkodzony splot nerwu barkowego, Witold
– uszkodzone staw skokowy oraz kręgosłup i bark.
Mariusz porusza się na wózku, odkąd wybuch miny
pułapki uszkodził mu rdzeń kręgowy. Trzech z nich
pobiegło w maratonie, dwóch wzięło udział w biegu na dystansie 10 km.
PO KOSTKI W WODZIE
Gdy rozległ się wystrzał z armaty kalibru
105 mm, zgromadzeni na starcie zawodnicy ostro
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ruszyli. Bieg rozpoczął się na Cmentarzu Narodowym w Arlington, na którym spoczywają amerykańscy weterani, jego trasa wiodła wzdłuż rzeki Potomak. Dalej biegła obok Kapitolu, Białego Domu
oraz pomników i miejsc upamiętniających ofiary
wojen i konfliktów zbrojnych, w których uczestniczyły siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Zakończyła się w miejscu startu.
Biegacze długodystansowi zmagają się na trasie
z wieloma przeciwnościami – dokuczają im przegrzanie organizmu, otarcia, odciski, ból stawów,
skurcze mięśni. „Doświadczyliśmy wszystkich tych
dolegliwości”, opowiadali po powrocie weterani.
Tomasz Zdziarski, ranny w katastrofie śmigłowca
podczas III zmiany PKW Irak, biega na różnych dystansach – od 5 do 100 km. Przyznaje jednak, że
waszyngtoński maraton był najtrudniejszym biegiem ulicznym, w jakim brał udział. „Najbardziej
dokuczał deszcz. Ulewa trwała ponad trzy godziny,
biegliśmy przez kałuże, po kostki w wodzie. Dopiero po trzydziestym kilometrze wyjrzało słońce”.
Dla Witolda Kortyki był to pierwszy maraton.
W czasie przygotowań największy problem miał
z dopasowaniem butów. Nowo kupione sprawdziły
się... do piątego kilometra. Potem odezwał się ból
w uszkodzonym na misji stawie skokowym. W kolejnych specjalistycznych butach dobiegł do dziesiątego kilometra. Niezawodne okazały się dopiero
stare buty trekkingowe, w których dwukrotnie przeszedł 1000 km hiszpańskim szlakiem św. Jakuba.

SATYSFAKCJA
NA MECIE
Na dystansie 42 km
wystartowało 25 tys.
zawodników, maraton ukończyło
18,5 tys. Z 10 tys.
biegaczy, którzy zameldowali się na
starcie na 10 km, linię mety przekroczyło 8,8 tys.

PO SŁUŻBIE / WETERANI
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P R Y W A T N E

TOMASZ ZDZIARSKI
POBIŁ ŻYCIOWY
REKORD, OSIĄGAJĄC
CZAS 3 GODZINY
50 MINUT I 33 SEKUNDY

„Już na szóstym kilometrze musiałem zwolnić tempo. Kryzys nadszedł po trzydziestym. Wtedy poczułem się tak, jakbym zderzył się ze ścianą”, opowiada Witold Kortyka. To był
ten moment, gdy wyczerpują się zapasy glikogenu w mięśniach, a kwas mlekowy zalewa tkanki, powodując ból. Można
go pokonać, stawiając kolejne kroki. „Wówczas bieg przeszedł
w szybki marsz”, wspomina. Łapały go skurcze mięśni i bolało całe ciało, ale doping kibiców zagrzewał do wysiłku. Gdy
zawodnicy się zatrzymywali, kibice krzyczeli coraz głośniej.
Meta była na górce, na którą weterani wbiegali ostatkiem sił.
„Czekali tam na nas marines, którzy nam salutowali i wręczali
medale”, mówi Grzegorz Mikołajczyk.
10 KM NA WÓZKU
Mariusz Saczek jako jedyny wziął udział biegu na 10 km na
wózku inwalidzkim. Towarzyszył mu Marek Budzisz. Na starcie rozwinęli biało-czerwoną flagę i spojrzeli na siebie: „Ciągniemy, jak długo się da”, powiedział Marek, który podczas
biegu pchał wózek kolegi. Nie myślał ani o amputowanych palcach u nóg, ani o uszkodzonym kręgosłupie. Ból pojawił się
już po pierwszym kilometrze, bo biegł lekko pochylony.
„Najciężej było na podjazdach, potem następowała chwila
wytchnienia – puszczałem wózek z górki, a Mariusz hamował”, wspomina. Mariusz Saczek, kiedy tylko mógł, kręcił kołami wózka, żeby pomóc koledze. „Jesteśmy z wami”, krzyczeli zgromadzeni na trasie kibice. Obaj zawodnicy przemoknięci,
ale szczęśliwi zameldowali się na mecie. Jeszcze kilka godzin
po biegu Mariusz wykręcał wodę z poduszki na wózku, która
podczas ulewy nasiąknęła niczym gąbka, a ręce przestały go
boleć dopiero po kilku dniach.

Tomasz Zdziarski podkreśla, że amerykańscy weterani przyjęli ich bardzo serdecznie. „Zwiedziliśmy muzeum marines
oraz bazę FBI, dokąd wstęp mają nieliczne osoby. Byliśmy też
w Kongresie oraz Pentagonie, gdzie obejrzeliśmy miejsce,
w które 11 września 2001 roku uderzył samolot. Dziś jest tam
kaplica”, opowiada.
Polscy weterani byli pod wrażeniem tego, z jakim szacunkiem Amerykanie traktują swoich żołnierzy. Wielokrotnie widzieli przechodniów, którzy zatrzymywali się na ulicy, żeby im
powiedzieć: „Dziękuję ci za służbę”. Witolda Kortykę zaskoczyła też atmosfera ciszy i zadumy, w jakiej odbywała się
zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Arlington. „Miałem poczucie, że temu wydarzeniu towarzyszy refleksja nad żołnierską ofiarą”, przyznaje. O żołnierzach, którzy polegli na misji, przypominały uczestnikom biegu także zdjęcia,
które po obu stronach trasy rozmieścili organizatorzy. „Oni na
nas patrzyli, gdy biegliśmy. Obok fotografii powiewały amerykańskie flagi”, wspomina Grzegorz Mikołajczyk. Nie ukrywa,
że był to wzruszający moment.
PRZYPOMNIAŁ MI SIĘ ZAPACH IRAKU
Wiele emocji wywoływały również niektóre ekspozycje
w muzeum marines (National Museum of Marine Corps). Wystawy w pierwszych pomieszczeniach – z czasów wojny o niepodległość czy wietnamskiej – polscy weterani oglądali niczym turyści. „Aż doszliśmy do sal pokazujących misję w Iraku. Tam były manekiny, ale na ich twarzach było widać pot,
krew i cierpienie. Mogliśmy dotknąć piasku pustyni. Poczułem
się tak, jakbym znowu znalazł się na III zmianie PKW. Przypomniał mi się zapach Iraku, do dziś pamiętam tę mieszaninę
wilgotnego powietrza w dolinach Tygrysu i Eufratu oraz piasku i wody”, mówi Witold Kortyka.
Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji Sił Sprzymierzonych
będzie wędrówka po górach w Szkocji w czerwcu 2020 roku.
Witold Kortyka, który w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju pełni funkcję koordynatora ds. międzynarodowej współpracy, zapewnia, że
członkowie Stowarzyszenia wezmą w niej udział. „Zamierzamy też zapraszać amerykańskich weteranów na nasze imprezy,
m.in. spływ kajakowy czy rajdy górskie”, zapowiada Mariusz
Saczek członek zarządu Stowarzyszenia.
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J

ednym z pierwszych rozkazów płk. Zygmunta
Berlinga, mianowanego dowódcą 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, było powołanie oddziału foto-filmowego. Jego szefem został Aleksander Ford, znany przedwojenny reżyser
awangardowy. Po wybuchu wojny znalazł się
w Związku Sowieckim i kręcił filmy agitacyjne dla
Armii Czerwonej, podobnie jak kilku innych komunizujących filmowców polskich. W 1943 roku jako
pierwszy z nich dotarł do Sielc nad Oką. Za nim
do dywizji trafili tacy fachowcy, jak Jerzy Bossak,
Władysław Forbert, Ludwik Perski, Stanisław Wohl.
Ci ludzie z Aleksandrem Fordem na czele mieli
położyć podwaliny pod nowe kino polskie.
Początki były jednak bardziej niż skromne. Oddział miał do dyspozycji tylko jeden, dość mocno
sfatygowany, aparat fotograficzny. Aleksander Ford
robił nim zdjęcia do gazetek ściennych, pierwszych
dywizyjnych gazet, a przede wszystkim fotografie
legitymacyjne do książeczek wojskowych. Priorytetem było zdobycie kamery. Jednak nawet starania
Wandy Wasilewskiej nie przynosiły większych efektów, choć przewodnicząca Związku Patriotów Polskich argumentowała władzom sowieckim, że według etatu gwardyjskiego, jakim objęta została 1 Dywizja Piechoty, musi ona mieć kamery filmowe.
Okazało się jednak, że łatwiej było uzyskać od
Sowietów nowy czołg T-34 niż kamerę. Wasilewska w końcu jednak dopięła swego i delegowani do Moskwy filmowcy wrócili do Sielc
z dwiema kamerami – wysłużoną statywową i równie zdezelowaną podręczną
„sprężynówką” marki Eyemo.
Delegaci przywieźli też pudła z taśmą filmową, choć nie było ich
wiele. Ten skąpy przydział pozwolił jedynie na ograniczone i wyrywkowe filmowanie zdarzeń
z życia kościuszkowców. Operatorzy dosłownie wyrywali
sobie kamery z rąk, na zmianę utrwalając nimi wojskowe
początki ludzi, którzy nie zdążyli
do Andersa.
PIERWSZY FILM
Debiutem filmowców dywizji
stał się reportaż „Przysięgamy
ziemi polskiej”, który ukazywał początki dywizji, a jego
kulminacją była przysięga
złożona przez wojsko
Berlinga 15 lipca 1943 roku, w rocznicę bitwy pod
Grunwaldem.
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Materiał wyreżyserował i zmontował Aleksander
Ford, który w tym celu wyjechał z Sielc do studia
filmowego w Moskwie. Na pierwszy rzut oka „Przysięgamy ziemi polskiej” nie wyróżnia się niczym
szczególnym spośród innych tzw. reportaży agitacyjno-plakatowych kręconych przez czołówki Armii
Czerwonej, abstrahując od tego, że jego tematem
było powstanie obcej formacji na terytorium Związku Sowieckiego. Berling w swych wspomnieniach
z okresu formowania dywizji często używał określenia, że to formowanie „zgrzytało”. Początki były

Kiedy w 1943 roku powstała 1 Dywizja
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, nikt
nie przypuszczał, że stworzony w jej ramach
oddział foto-filmowy będzie zaczynem dla całej
powojennej kinematografii polskiej.

KADRY SPOD
LENINO
PIOTR

KO RCZ Y Ń SKI
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N A R O D O W E

A R C H I W U M

C Y F R O W E

Lenino, traktowano w PRL-u jako pierwtrudne i Ford nie ukrywał tego w filmie.
sze zwycięstwo ludowego Wojska PolZ dzisiejszej perspektywy właśnie te
skiego. W istocie była krwawym starfragmenty są najciekawsze, jak choćby
ciem, którego cel stanowiło związanie jak
obraz tłumu ochotników przekraczająnajwiększych sił nieprzyjaciela, by nie
cych bramę sieleckiego obozu i stająmogły być rzucone na inne odcinki froncych przed komisją poborową. Wyraźnie
tu. Przez dwa dni walk – 12 i 13 paźwidać piętno, jakie na tych „wczorajdziernika 1943 roku – polska dywizja
szych tułaczach, a dzisiejszych żołnierstraciła 24% stanu osobowego. Ofiarność
zach” odcisnęła sowiecka rzeczywistość.
i bohaterstwo żołnierzy na niewiele się
Obszerne fragmenty filmu weszły do
zdały wobec niedostatecznego wsparcia ze
sowieckiej kroniki wojennej nr 51 z 1943
Szefem oddziału
foto-filmowego
strony sojuszniczych jednostek Armii Czerwonej
roku. Była ona rozpowszechniana w ki1 Dywizji został
i
kardynalnych
błędów samego dowództwa dywizji
nach stałych i w ruchomych kinach fronAleksander Ford,
z gen. Berlingiem na czele. Materiał filmowy nakręcony
towych na terenie Związku Sowieckiego.
znany przedwojenny reżyser
w czasie bitwy został zmontowany w taki sposób, by suPonadto jego kopie rozesłano do ponad
awangardowy.
gerował zwycięski bój. Filmowcy nie musieli jednak
40 głównych skupisk Polaków w ZSRS,
markować odwagi, by nie powiedzieć brawury niewyco miało zachęcić do wstępowania
szkolonych polskich piechurów, którzy ruszyli do ataku
w szeregi dywizji i tworzonego korpusu.
wyprostowani jak na defiladzie.
Nie zapomniano także o „zachodnich sojusznikach” i Polonii amerykańskiej. KoNAUKA NA BŁĘDACH
pie filmu przesłano do Wielkiej Brytanii,
Zresztą sami podwładni Aleksandra Forda wykazali się braStanów Zjednoczonych, państw południowoamerykańskich i na
Bliski Wschód. Przygotowano wersje w języku angielskim, kiem doświadczenia. Ludwik Perski, który przed bitwą został
francuskim i hiszpańskim, a kolejne planowano przetłumaczyć oddelegowany do Centralnej Wytwórni Filmów Dokumentalna chiński, perski i arabski. Kopię „Przysięgamy…” wysłano nych w Moskwie i tam oczekiwał na materiał zdjęciowy swych
również na konferencję w Teheranie, na której przywódcy Wiel- kolegów z frontu, wspomina: „Po projekcji [...] zauważyliśmy
kiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego u wielu kolegów sceptyczne uśmiechy. W szczerej »otkrowienustalali swoje wpływy w Europie po ostatecz- nej« rozmowie przyczyna się wyjaśniła. Otóż na ekranie był
nym pokonaniu Niemców. Polska znalazła atak naszych żołnierzy widziany wprost: żołnierze szli na apasię w strefie sowieckiej, a film posłużył rat, a więc tak, jak ich widzieli Niemcy. Tymczasem wiadomo,
Stalinowi jako dowód, że istnieją polskie że operatorzy filmują zawsze wojsko maszerujące od aparatu,
ośrodki polityczne i wojskowe, które gdyż idą razem z tym wojskiem. Sprawa wyjaśniła się później.
pragną normalizacji stosunków z So- Gdy zawiadomiono Czołówkę Filmową, że o świcie ma nastąwietami i ramię w ramię walczą z ni- pić natarcie, operatorzy ulokowali się w najbardziej wysuniętych punktach obserwacyjnych, a gdy ruszyło natarcie komi przeciw Niemcom.
ściuszkowców, filmowali żołnierzy idących w stronę kamery.
Tak mogli postąpić [...] tylko debiutanci. Była tu bowiem nie
CHRZEST BOJOWY
10 sierpnia 1943 roku Stalin ze- tyle brawura czy odwaga, ile po prostu brak doświadczenia”.
A tak pierwsze wyświetlenie materiałów spod Lenino wspozwolił na utworzenie 1 Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. minał ich autor – Stanisław Wohl: „Z nakręconym materiałem
W jego skład weszły dwie dywizje pojechaliśmy do Moskwy. W Wytwórni Filmów Dokumentalpiechoty, pułk czołgów, batalion ko- nych był zwyczaj, że wszyscy operatorzy będący w Moskwie
biecy i oddziały pomocnicze. Decy- oglądali cały wywołany materiał, swój i kolegów. Na jednej
zje te wpłynęły na rozwój od- z projekcji pokazano i nasze zdjęcia. I wtedy przeżyłem wielką
działu foto-filmowego, który kompromitację. Kola Bykow, mój przyjaciel operator […], kiemusiał obsługiwać już także ca- dy zobaczył polskich żołnierzy idących na aparat, nachylił się
ły tworzący się korpus. Formal- do mnie i powiedział: »Słuchaj – jeśli już robisz lipę, to nie rób
ny rozkaz utworzenia czołówki jej tak głupio. Jeśli to jest lipny atak, to go przynajmniej filmuj
filmowej 1 Korpusu Polskich Sił od tyłu«. […] No i co? Pojechaliśmy do Sielc i dokręciliśmy
Zbrojnych w ZSRS datowany kilka ujęć żołnierzy od tyłu...”. Materiał z dyslokacji polskiej
dywizji w strefę przyfrontową i z samej bitwy złożył się na krojest na 20 września 1943 roku.
Jesienią 1943 roku filmowców, podobnie nikę nr 1 „Polska Walcząca”. Poprzedzona została mottem
jak całą 1 Dywizję Piechoty, czekał chrzest bo- z poematu Marii Konopnickiej „Pan Balcer w Brazylii”: „Idziejowy na Białorusi. Bitwę w dolinie rzeki Mierei, my do Ciebie, ziemio, Matko nasza…”. Motyw przewodni caktórą nie do końca słusznie nazywa się bitwą pod łego filmu stanowi bowiem marsz kościuszkowców na front.
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PO SŁUŻBIE / WYSTAWA

G

łównymi bohaterami wystawy „Świat polskich
Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka” na
Zamku Królewskim w Warszawie są oczywiście władcy tej dynastii. „Nasza ekspozycja ukazuje ludzi i sztukę tamtego czasu. Odtwarza
dwór wazowski na tle historii kraju i Europy”, mówi
jeden z kuratorów wystawy dr Zbigniew Hundert.
Chociaż Wazowie zasiadali na polskim tronie zaledwie 80 lat (od koronacji Zygmunta III w 1587
roku, przez rządy Władysława IV, do abdykacji
Jana Kazimierza w 1668 roku), był to niezwykle barwny czas, naznaczony jednak wieloma
wojnami: ze Szwecją, z Kozakami, Rosją, imperium osmańskim i Tatarami. Nic zatem
dziwnego, że w tej ekspozycji nie brakuje militarnych akcentów.

EKSPONATY Z EUROPY
W 12 zamkowych salach zgromadzono około 300 eksponatów: dzieła sztuki, obrazy, dokumenty, które zostały wypożyczone z 75 instytucji, m.in. z muzeów w Sztokholmie, Wiedniu, Monachium, Rzymie i Londynie, a także od
prywatnych kolekcjonerów. Z Drezna na przykład
przyjechał wybity w Gdańsku unikatowy medal
Władysława IV, a z Francji – batalistyczny obraz
„Bitwa pod Kircholmem” Pietera Snayersa. Portret
Zygmunta III pędzla Petera Paula Rubensa wypożyczono z kolei z prywatnej kolekcji. Obrazy te
wcześniej nie były prezentowane polskiej publiczności. „To nie jest wyłącznie pokaz pięknych
dzieł sztuki. To jest wystawa, która ma objąć całość wazowskiego świata”, mówił podczas wernisażu prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.
Prolog wystawy to galeria portretów Wazów –
trzech monarchów wraz z rodzinami. Zbigniew
Hundert zwraca uwagę na portret królewicza
Władysława, późniejszego króla Władysława IV,
który wypożyczono z Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie. „Na tym obrazie w tle widać
fragment bitwy pod Chocimiem w 1621 roku,
a królewicza Władysława przedstawiono jako
głównego zwycięzcę, wodza, który zatrzymał nawałę islamską. Na obrazie trzyma w dłoni buławę, oznakę władzy nad wojskiem. Ma przy sobie
również husarski szyszak”, opowiada kurator.
Jednym z cenniejszych dzieł na wystawie jest
„Panorama Warszawy” Christiana Melicha.
Ten obraz z początku XVII wieku udostępniła
Stara Pinakoteka w Monachium. Co ciekawe,
wrócił on do Warszawy po 370 latach, a straciliśmy go, gdy został przewieziony za granicę
jako część posagu siostry Władysława IV –
Anny Katarzyny Konstancji, która wyszła
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ZYGMUNT
III WAZA
namalowany przez
Petera Paula
Rubensa około
1620 roku.

W ŚWIECIE
WAZÓW
Niepowtarzalna okazja, żeby
obejrzeć eksponaty przedstawiające
historię Polski, które nigdy wcześniej
nie były u nas prezentowane.
M A ŁGO RZ ATA

SC HWA RZ GRUB ER
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„Bitwa pod Kircholmem” gości
w Polsce po raz
pierwszy od 1669
roku, kiedy Jan
Kazimierz wyjeżdżał z kraju do
Francji i zabrał
płótno jako prywatną własność.

za mąż za jednego z niemieckich książąt. „Jest to
pierwszy obraz panoramy Warszawy, na którym
widać Zamek Królewski po przebudowie i uzyskaniu kształtu charakterystycznego pięcioboku z wieżą zegarową”, mówi Zbigniew Hundert. Na tym
płótnie pokazane są także prace budowlane nad
umocnieniami – fortyfikacją bastionową od strony
Wisły.
Wystawę podzielono na trzy części. „Galeria portretowa głównych bohaterów jest pretekstem do refleksji nad fenomenem tego krótkotrwałego rodu,
który skończył się na trzecim pokoleniu”, piszą we
wstępie katalogu wystawy kuratorzy. „Dalej pochylamy się nad kulturą dworską, życiem na dworze,
jego strukturą, funkcjonowaniem na co dzień i od
święta. Rekonstruujemy wreszcie ewoluujący stosunek poddanych do Wazów, ich aktywność militarną,
przybliżamy złożone zagadnienia wyznaniowe –
a to wszystko jako przykład konkretnej przestrzeni
społecznej. Politykę królewską interpretujemy na tle
europejskim i powiązań z Habsburgami, Wittelsbachami oraz szwedzkimi Wazami. Po raz pierwszy
podejmujemy w przestrzeni muzealnej wątek dyplomacji wazowskiej portretowanej holistycznie”.
BITWY NA ZAMKU
O konfliktach i wojnach, m.in. moskiewskich,
opowiadają zgromadzone grafiki. „Jedna z rycin
przedstawia rozmieszczenie wojsk w bitwie pod
Kłuszynem 4 lipca 1610 roku. Niedawno wywołała
ona dyskusję historyków na temat przebiegu starcia
i wojsk biorących w nim udział”, mówi Zbigniew
Hundert. Inna pokazuje kolejny ciekawy epizod
z historii Polski – odblokowanie Smoleńska przez
Władysława IV. Po śmierci Zygmunta III Wazy
wojska moskiewskie wkroczyły na ziemie Rzeczypospolitej i rozpoczęły oblężenie tego miasta. Po
dwóch latach z odsieczą przybyły wojska polsko-litewskie króla Władysława IV i zadały klęskę Rosjanom w bitwie pod Smoleńskiem.
Jednym z najciekawszych dzieł prezentowanych
na wystawie jest batalistyczny obraz „Bitwa pod
Kircholmem” Pietera Snayersa. Powstał na zamó-

SZACHOWNICA
Zygmunta III, wykonana
w Gdańsku około 1608 roku.

wienie Zygmunta III w latach 1619–1620, czyli kilkanaście lat po bitwie. Zbigniew Hundert podkreśla, że upamiętnia jedno z najbardziej doniosłych
wydarzeń, do których doszło za panowania tego
króla, a także jeden z największych sukcesów militarnych w dziejach Polski. Wojska polsko-litewskie
pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego
Jana Karola Chodkiewicza rozgromiły wówczas
ponadtrzykrotnie liczniejszą armię szwedzką. Kurator zwraca uwagę na to, jak wiernie oddał malarz na
obrazie historyczne szczegóły. Nie był świadkiem
bitwy, a pokazał sposób formowania szyków obu
walczących stron i wyposażenie poszczególnych
żołnierzy. „Bitwa pod Kircholmem” gości w Polsce
po raz pierwszy od 1669 roku, kiedy Jan Kazimierz
wyjeżdżał z kraju do Francji i zabrał płótno jako
prywatną własność.
Na warszawską wystawę sprowadzono z wojennego archiwum w Sztokholmie plan oblężenia
Rygi, wykonany przez człowieka, który pracował
w tym mieście przy budowie umocnień, a potem
przeszedł na stronę szwedzką. W 1621 roku, gdy
główne siły polsko-litewskiej Rzeczypospolitej
strzegły południowej granicy przed inwazją turecką,
szwedzki król zajął Rygę. „Plan jest cennym źródłem historycznym, bo pokazuje, gdzie na polu bitwy znajdowały się poszczególne jednostki, obozy
i kwatery dowódców”, dodaje Zbigniew Hundert.
Na wystawie można obejrzeć trzy typy broni
drzewcowej – partyzanę, halabardę i glewię, którymi posługiwali się tzw. drabanci, czyli żołnierze
królewskiej gwardii przybocznej, osobistej obstawy
Zygmunta III i Jana Kazimierza. Warto też zwrócić
uwagę na klingę szabli ormiańskiej oraz zygmuntówki, nazywanej tak ze względu na motyw wizerunku Zygmunta III umieszczany przy rękojeści na
głowni szabli. Zbigniew Hundert zwraca uwagę
także na miecz, który królewicz Władysław podarował hetmanowi kozackiemu Piotrowi Konaszewiczowi-Sahajdacznemu po bitwie pod Chocimiem.
„Militarna narracja nie przeważa na wystawie, ale
pokazujemy, że była ważną częścią świata Wazów”,
podsumowuje Zbigniew Hundert.

Wystawa ŚWIAT
POLSKICH WAZÓW.
PRZESTRZEŃ –
LUDZIE – SZTUKA
została przygotowana pod kierunkiem
kuratorów dr. Jacka
Żukowskiego
i dr. Zbigniewa
Hunderta z okazji
Roku Wazowskiego
oraz 400. rocznicy
ukończenia budowy
Zamku Królewskiego. Można ją zwiedzać do 14 stycznia
2020 roku.
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Wydział bratniej
pomocy
C

zterdzieści lat temu Sowieci rozpoczęli zbrojną interwencję w Afganistanie,
która miała olbrzymi wpływ na sytuację międzynarodową. Zrobili to oczywiście na usilną prośbę Afgańczyków, marzących o tym, żeby Armia Czerwona
zdemolowała im kraj i zabiła sporą liczbę obywateli. Gwoli ścisłości, tych próśb
o bratnią pomoc było w przypadku Afganistanu aż 20. A zatem dopiero za
20. razem Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego złamała się i postanowiła w swojej wielkiej wspaniałomyślności posłać 25 grudnia 1979 roku wojsko
do Kabulu.
Mój ironiczny ton wynika z ówczesnej poetyki komunikatów i oficjalnych uzasadnień. Pisało się wtedy i mówiło, że Związek Radziecki wyciąga pomocną dłoń
(fakt, że uzbrojoną) w stronę potrzebujących wsparcia przyjaciół, robiąc to w imię pokoju
i stabilizacji na świecie. Ta poetyka została wcześniej wypróbowana przez Moskwę po wielokroć. Tak samo Rosjanie uzasadniali stłumienie powstania robotniczego w Niemieckiej
Republice Demokratycznej w czerwcu 1953 roku. Podobna retoryka obowiązywała, gdy doszło do interwencji na Węgrzech w październiku 1956 roku. Identyczne argumenty padały
po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego (w tym, niestety, oddziałów polskich) do Czechosłowacji w sierpniu 1968 roku.
Można podejrzewać pół żartem pół serio, że w ramach KPZR działał tajny wydział bratniej pomocy, który wnikliwie rozpatrywał prośby z całego świata. Czy w okresie tzw. karnawału Solidarności, który zaczął się na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku, na biurku w Moskwie znalazło się również podanie z Polski? Nie ma stuprocentowo pewnej wiedzy na ten
temat, a zdania historyków są w tej kwestii podzielone.
Wrócmy do Afganistanu. Interwencja radziecka rozpoczęta pod koniec grudnia 1979 roku
trwała prawie dziesięć lat. Zakończyła się w lutym 1989 roku. Decyzję o wkroczeniu do Kabulu podejmował Leonid Breżniew, a rozkaz o wymarszu podpisał Michaił Gorbaczow. Straty radzieckie nie były wielkie (około 15 tys. zabitych) w porównaniu z liczbą ofiar po stronie
afgańskiej. Trudno ją dokładnie ustalić, ale mówi się o 700 tys. a nawet 2 mln.
Najbardziej odczuwalny na całym świecie skutek kryzysu afgańskiego dotyczył sfery dość
banalnej, a mianowicie sportu. Kraje zachodnie zbojkotowały z tego powodu igrzyska olimpijskie w Moskwie w 1980 roku. W rewanżu państwa obozu socjalistycznego (nie licząc Rumunów, którzy się wyłamali) nie pojechały
cztery lata później na igrzyska do Los Angeles.
Nie obyło się bez wspomnianej wcześniej poetyki komunistycznej
propagandy. Dowiedzieliśmy się wtedy, że Los Angeles jest jednym
z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Amerykanie jednak nie
zwrócili się z prośbą o bratnią pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.
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Zderzenia z paragrafem
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych.
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl

JAK TO JEST Z TĄ EMERYTURĄ
W latach 1998–1999 odbywałem zasadniczą
służbę wojskową (służba czynna). Od 1 lipca
2018 roku jestem żołnierzem zawodowym. Gdy
próbuję się dowiedzieć czegoś na temat obowiązujących mnie zasad emerytalnych, otrzymuję sprzeczne informacje. Czy prawdą jest,
jak sądzą niektórzy, że wystarczy jeden dzień
służby czynnej przed zmianą przepisów, aby
prawa emerytalne były liczone według starych
zasad (minimum 15 lat wysługi)?
 Na wstępie należy wskazać, że zgodnie

Podstawy prawne:
art. 18a i art. 18b
ust. 1 ustawy
z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin (DzU 2019,
poz. 730 ze zm.).

z art. 18a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej
po 31 grudnia 2012 roku emerytura przysługuje
na zasadach i w wysokości określonej w niniejszym rozdziale, tj. według tzw. nowych zasad.
Zgodnie z nimi emerytura przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia ma ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. W myśl art. 18a ust. 2
cytowanej ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się
jednak do żołnierza:

1) pełniącego służbę kandydacką 1 stycznia
2013 roku, w przypadku powołania do zawodowej
służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu
służby kandydackiej;
2) powołanego do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 roku, jeżeli przed tym
powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed 1 stycznia
2013 roku.
Zasadnicza służba wojskowa nie jest służbą
zawodową ani służbą kandydacką, jak również
nie została uwzględniona w wymienionym katalogu wyłączeń z art. 18a ust. 2 ustawy. Okres
zasadniczej służby wojskowej nie umożliwia zatem nabycia uprawnień emer ytalnych na
tzw. starych zasadach.
DAMIAN MAZANOWSKI
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

WYJAZDY
NA BADANIA NURKOWE
Jako nurkowie wyjeżdżamy na kursy nurkowe
do Orzysza. Na kurs należy zabrać sprzęt nurkowy w postaci Nurpaka-04. Razem ze skrzynią sprzęt zajmuje dużo miejsca i waży kilkadziesiąt kilogramów, co wyklucza możliwość

transportu pociągiem. W samym Orzyszu nie
ma stacji PKP, w związku z czym rozpisujemy
przejazdy jedynie do Ełku. Dowódca nie wysyła pojazdu służbowego ze sprzętem, a my musimy korzystać z własnych środków lokomocji
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i odbywać podróż na nasz koszt (uwzględniając
ryczałt za nieistniejące środki lokomocji, jesteśmy po prostu stratni). Dowódca nie zgadza się
na przejazd samochodem prywatnym. Co możemy zrobić z tą sprawą?
 Dowódca działa na szkodę żołnierzy. Do

Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za
przeniesienia, przesiedlenia i podróże
służbowe z 16 lipca
2014 roku (DzU
2014, poz. 1003) –
§ 2 pkt 2 lit. a, § 11
ust. 3, § 12 ust. 2.

obowiązków przełożonego należy zorganizowanie
zajęć w sposób umożliwiający ich przeprowadzenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi w tym zakresie. Za sytuację nie do zaakceptowania należy zatem uznać taką, w której wymusza się wręcz organizację transportu sprzętu wojskowego na koszt
własny żołnierza zawodowego. Problem w tym
zakresie należy zgłosić w formie meldunku do
dowódcy jednostki wojskowej, wnosząc o jego
rozwiązanie. Należy podkreślić, że szczegółowe
regulacje prawne w zakresie zachowania warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych
ministrowi obrony narodowej lub przez niego
nadzorowanych reguluje rozporządzenie MON
w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywa-

nia prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej z 21 czerwca 2012 roku
(DzU z 2012 roku, poz. 810), tekst jednolity
z 4 października 2018 roku (DzU z 2018 roku,
poz. 2112). Nie ulega wątpliwości, że w tej sytuacji odpowiedzialne za zorganizowanie szkolenia
i kursu są wyznaczone do tego celu osoby funkcyjne. Informacje w tym zakresie powinny znaleźć się w rozkazie dziennym dowódcy jednostki
wojskowej. Należy teoretycznie przyjąć, że przewożony sprzęt do nurkowania może ulec zniszczeniu lub/i uszkodzeniu, co w konsekwencji będzie prowadzić do zarzutów pod adresem żołnierzy zawodowych, którzy przewożą go własnym
transportem. Na marginesie należy wskazać, że
odmowa przełożonego (dowódcy) w zakresie rozpisywania polecenia przejazdu samochodem prywatnym jest nie tylko nieuzasadniona, ale wręcz
przekracza kompetencje służbowe dowódcy.
ROBERT KŁOSIŃSKI
Kancelaria Radcy Prawnego EGIDA

BEZ PRAWA DO EMERYTURY
Dość długo próbowałem dostać się do armii zawodowej.
W wieku 37 lat udało mi się zostać szeregowym zawodowym. Wiem, że wstąpiłem do armii na nowych zasadach,
co oznacza, że prawa do minimalnej emerytury uzyskam
po 25 latach służby, w praktyce będę miał wtedy 62 lata.
Dowiedziałem się, że szeregowy nie może służyć tak długo. Czy zatem jako żołnierz zawodowy w ogóle nabędę
prawa emerytalne?
 W odpowiedzi na pytanie wypada zauważyć, że przepis

art. 1 pkt 1 ustawy z 30 stycznia 2016 roku o zmianie ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylił art. 13
ust. 1 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, zgodnie z którym żołnierz służby
kontraktowej mógł ją pełnić przez łączny czas nieprzekraczający 12 lat. Zniesienie ograniczenia w zakresie dwunastoletniego okresu pełnienia kontraktowej zawodowej służby
wojskowej umożliwia żołnierzom zawodowym, w szczególności korpusu szeregowych zawodowych, dłuższe pełnienie
służby wojskowej. Należy jednak mieć na względzie art. 111
pkt 5 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
zgodnie z którym żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej po osiągnięciu przez niego wieku
60 lat, z zastrzeżeniem art. 111b, który dotyczy żołnierzy za-
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wodowych posiadających stopnie wojskowe generałów (admirałów) wyznaczanych na określone stanowiska służbowe.
Biorąc pod uwagę te przepisy oraz opisany stan faktyczny,
żołnierz w wieku 60 lat zostanie zwolniony z zawodowej
służby wojskowej i nie będzie miał 25 lat służby. Jak stanowi
art. 18b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin, obecnie emerytura przysługuje
żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej,
który w dniu zwolnienia posiada co najmniej 25 lat służby
wojskowej w Wojsku Polskim. Niemniej jednak warto też
zwrócić uwagę na art. 18b ust. 3 wymienionej ustawy, który
stanowi, że jako równorzędne ze służbą wojskową traktuje
się okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do
emerytury policyjnej. Możliwe, że autor pytania odbył
w swojej karierze zawodowej służbę, która mogłaby zostać
zaliczona do lat służby w wojsku.
ANETA KLIMOWICZ
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki
Podstawy prawne: art. 18b ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (DzU z 2019 roku,
poz. 289 ze zm.); art. 111 pkt 5 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU z 2019 roku, poz. 330 ze zm.).

ARMIA / WOJNA

141
C

ZASIŁEK OSIEDLENIOWY
Do listopada 2018 roku pełniłem zawodową
służbę w garnizonie w Bydgoszczy. Następnie,
na podstawie rozkazu szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych, rozpocząłem służbę
w Gdyni. W międzyczasie u notariusza podpisałem umowę deweloperską dotyczącą ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
i nabycia praw do tego lokalu (ostateczna umowa notarialna będzie zawarta jeszcze w 2019
roku). Lokal ten znajduje się w Gdańsku (do
tej pory ani ja, ani moja rodzina nie jesteśmy
tam zameldowani). Czy w związku z tym należy mi się zasiłek osiedleniowy i zwrot kosztów
przeprowadzki?
 Tak. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o służbie

wojskowej żołnierzy zawodowych (…) żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko
służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę
jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz zajmował dotychczas stanowisko służbowe, przysługują: 1) ryczałt z tytułu
przeniesienia; 2) diety – za czas przejazdu
i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby; 3) ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do nowego
miejsca pełnienia służby. W przypadku przesiedlenia się żołnierza zawodowego, o którym mowa
w ust. 1, do nowego miejsca pełnienia służby,
przysługują mu ponadto: 1) zasiłek osiedleniowy;
2) zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych.
Kwestie szczegółowe w tym zakresie reguluje
§ 3 ust. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy
zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z 16 lipca 2014 roku. Stanowi on,
że ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się na
podstawie rozkazu dowódcy, o którym mowa

w art. 104 ustawy, w terminie 30 dni od dnia objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby. Za podstawę obliczenia ryczałtu przyjmuje się kwotę najniższego
uposażenia obowiązującą w dniu objęcia przez
żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby. Wysokość diet oraz ryczałtu
na pokrycie kosztów przewozu mebli do nowego
miejsca pełnienia służby, jak również tryb i sposób wypłaty tychże należności regulują kolejno
§ 4–8 rozporządzenia. Jak wynika z tych przepisów, podstawowym wymogiem formalnym jest
fakt objęcia stanowiska służbowego w nowej jednostce wojskowej. Biorąc ponadto pod uwagę ekonomikę postępowania administracyjnego mającego, co do zasady, doprowadzić do zwrotu kosztów
przeprowadzki, wniosek taki jest w pełni uzasadniony. Należy jednak pamiętać, że zwrot określonych wydatków poniesionych przez żołnierza zawodowego odbywa się na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów.
Analiza przedstawionego stanu prawnego musi prowadzić do wniosku, że prawo do zasiłku
osiedleniowego oraz zwrotu kosztów przewozu
urządzeń domowych żołnierz nabywa z chwilą
przeniesienia służbowego do innej miejscowości. Jednakże uprawnienie to nie musi być realizowane natychmiast bądź też w krótkim czasie
od jego nabycia. Trzeba zwrócić bowiem uwagę
na to, że przywołane zarówno ustawa, jak i rozporządzenie wykonawcze nie wprowadzają jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie; tożsame stanowisko zostało wyrażone w wyroku
WSA w Warszawie z 10 maja 2007 roku, sygn.
akt. II SA/Wa 242/07.

Podstawy prawne:
ustawa z 11 września
2003 roku (DzU
z 2010 roku nr 90,
poz. 593 z późn. zm.)
– art. 86; rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy
zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z 16 lipca 2014
roku (DzU z 2014 roku, poz. 1003) – § 3
ust. 2, § 7 ust. 1 i 2.

ROBERT KŁOSIŃSKI
Kancelaria Radcy Prawnego EGIDA

Porady zamieszczane na łamach „Polski Zbrojnej” mają charakter informacyjno-doradczy
i nie stanowią wiążącej interpretacji i wykładni prawa.
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Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie
zamówienia oraz jego opłacenie na
www.sklep.polska-zbrojna.pl
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SPOKÓJ NIEŚMIERTELNIKA
Żołnierzom i ludziom związanym z wojskiem
udostępniamy łamy „Polski Zbrojnej”, aby zachować
pamięć o tych, którzy odeszli.

Panu mjr. Robertowi Winiszewskiemu
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają komendant, żołnierze i pracownicy
Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Pana ppłk. rez. Antoniego Kraszewskiego,
długoletniego dowódcy
22 Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach.
Pogrążonym w bólu
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają żołnierze i pracownicy RON
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu mł. chor. Stanisławowi Kowalskiemu
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
Panu szer. Oskarowi Wiśniewskiemu
składają żołnierze i pracownicy RON
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”.
Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
oraz wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Ojca
Panu st. chor. sztab. Marcinowi Kosowskiemu
składają komendant, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Wędrzynie.

Panu gen. bryg. pil. rez. Dariuszowi Wrońskiemu
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy RON
1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 845 213,
261 845 230, 261 840 227
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Panu płk. Adamowi Żachowi
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym
szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają kierownictwo, żołnierze i pracownicy
Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych
i Szkolenia – P3/P7.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje
Panu mjr. Jarosławowi Forgelowi
z powodu śmierci
Brata
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy RON
1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Andrzejowi Lewandowskiemu
wyrazy głębokiego żalu
i szczere kondolencje z powodu śmierci
Matki
składają żołnierze i pracownicy Oddziału Personalnego
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
mjr. rez. Wiesława Czapiewskiego,
wieloletniego zastępcy szefa Wojskowego Zespołu
Sportowego w Bydgoszczy,
pasjonata sportu, znakomitego oficera
i wyjątkowego człowieka.
Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
w trudnych chwilach
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych.

Andrzejowi Lewandowskiemu
wyrazy głębokiego żalu
i szczere kondolencje z powodu śmierci
Matki
składają żołnierze i pracownicy
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

mjr Jacek Kostecki
15 grudnia 2004 roku
PKW Irak

sierż. Marcin Szczurowski
21 grudnia 2011 roku
PKW Afganistan

st. chor. Paweł Jelonek
15 grudnia 2004 roku
PKW Irak

sierż. Marek Tomala
21 grudnia 2011 roku
PKW Afganistan

chor. Karol Szlązak
15 grudnia 2004 roku
PKW Irak

sierż. Krystian Banach
21 grudnia 2011 roku
PKW Afganistan

szer. Dariusz Wagner
6 grudnia 2009 roku
EUFOR Bośnia i Hercegowina

kpr. Michał Kołek
19 grudnia 2009 roku
PKW Afganistan

kpr. Gerard Wasilewski
22 grudnia 2003 roku
PKW Irak

ppłk Zbigniew Wydrych
11 grudnia 1999 roku
KFOR Kosowo

mł. chor. Piotr Ciesielski
21 grudnia 2011 roku
PKW Afganistan

sierż. Zbigniew Biskup
22 grudnia 2011 roku
PKW Afganistan

plut. Krzysztof Wysocki
12 grudnia 2005 roku
UNDOF Syria

sierż. Łukasz Krawiec
21 grudnia 2011 roku
PKW Afganistan

chor. Stefan Sekuła
24 grudnia 1992 roku
UNTAC Kambodża

Pamiętamy
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Żołnierzowi Komendy Głównej
Żandarmerii Wojskowej
Panu st. chor. sztab. Mariuszowi Witkowskiemu
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci
Mamy
składają komendant główny, żołnierze i pracownicy
Żandarmerii Wojskowej.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci
Mamy
Pani Elżbiecie Knap,
Jej Rodzinie i Bliskim
składają komendant, żołnierze i pracownicy
12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu.

Ppłk. Stanisławowi Szymczukowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Ojca
składają szef, koleżanki i koledzy
z Oddziału GBiMob. J3
oraz z Oddziału Uzupełnień
Dowództwa Generalnego RSZ.

Panu st. kpr. Dariuszowi Machnikowi-Łońskiemu
oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Panu płk. mgr. farm. Piotrowi Klamrowskiemu,
dyrektorowi Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie,
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Mamy
składają zastępca dyrektora, kadra i pracownicy
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ w Warszawie.

Panu płk. mgr. farm. Piotrowi Klamrowskiemu
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci
Matki
składają dyrektor, kierownictwo oraz żołnierze
i pracownicy Departamentu Wojskowej
Służby Zdrowia.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz szczere kondolencje
ppłk. Andrzejowi Zalewskiemu
z powodu śmierci
Mamy
składają komendant, żołnierze i pracownicy RON
Centrum Szkolenia Logistyki.

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Mamy
ks. prałata płk. dr. Jana Domiana,
kapelana Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie i Najbliższym
składa dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
gen. dyw. Tomasz Piotrowski
wraz z żołnierzami i pracownikami RON
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Panu st. sierż. Piotrowi Romejce
oraz
Panu Dariuszowi Romejce
szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego.

Wyrazy żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci
Brata
mjr. Danielowi Stanickiemu
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
płk. w st. spocz. dr. n. med. Jana Andrzeja Lipki,
długoletniego kierownika Kliniki Kardiologii.
Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy głębokiego współczucia
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką w Krakowie.

Płk. Andrzejowi Jośce
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Taty
składają kadra zawodowa oraz pracownicy
Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu ppłk. Mariuszowi Makowskiemu
oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają żołnierze i pracownicy
Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
mł. chor. rez. Włodzimierza Mołodzieja.
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

Pani Alinie Kaszyńskiej
oraz Jej Rodzinie i Najbliższym
szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Męża,
mjr. rez. Włodzimierza Kaszyńskiego,
składają koledzy z 35 pl WSOWŁ Zegrze.
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Panu mł. chor. Grzegorzowi Zagozdonowi
oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Syna
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
2 Mazowieckiego Pułku Saperów.

Szczere wyrazy współczucia
Panu st. kpr. Adamowi Lewandowskiemu
z powodu śmierci
Mamy
składają żołnierze i pracownicy
6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Panu Piotrowi Kiełbowi
i Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
ukochanej Córki
składają żołnierze i pracownik
Placówki Żandarmerii Wojskowej w Wałczu.

Panu st. kpr. Maciejowi Kiełbowi
i Jego Najbliższym
słowa wsparcia i szczere kondolencje
z powodu śmierci
ukochanej Siostry
składają żołnierze i pracownik
Placówki Żandarmerii Wojskowej w Wałczu.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje
Panu płk. Jackowi Malinowskiemu
z powodu śmierci
Taty
składa dyrekcja oraz żołnierze i pracownicy
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.
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