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W JEDNYM
SZEREGU
„Robimy to, co do nas należy: stoimy na
straży naszej ojczyzny”, mówią żołnierze,
którzy wspierają pograniczników
w ochronie wschodniej granicy

Boże Narodzenie 2021

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą […]”
Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy zespół
Wojskowego Instytutu Wydawniczego

100 LAT POLSKI ZBROJNEJ

P I S MO C O D Z I E N N E
Od stu lat towarzyszymy żołnierzom w ich codziennej
służbie. Społeczeństwu zaś pokazujemy fascynujący świat
wojska. Taka idea od początku przyświecała dziennikarzom
i redaktorom, którzy to pismo stworzyli. Publikujemy frag-

menty artykułów z pierwszych lat jego istnienia, żeby pokazać, jak te założenia były przekuwane w konkretne numery
„Polski Zbrojnej”. Dziś staramy się kontynuować dzieło naszych poprzedników.

Warszawa, 1 grudnia 2021 roku

Od R E DA KC J I
Z dniem dzisiejszym po wydaniu numeru okazowego „Polski Zbrojnej” rozpoczynamy stałą pracę codzienną.
Rozpoczynamy ją z wiarą w dobro
rozpoczętej sprawy, jej rację i wartość,
tem bardziej, iż w przeciągu kilku dni
[…] „Polska Zbrojna” spotkała się już
z żywym oddźwiękiem w całej Armji
i licznemi objawami zainteresowania ze
strony społeczeństwa.
Utrwala nas to w tem przekonaniu, iż
zajęliśmy placówkę leżącą odłogiem i będącą wyrazem istotnej potrzeby oraz, że
na swoim posterunku przy współdziałaniu
ogółu Armji, nie szczędząc sił i energii,
potrafiliśmy przynieść prawdziwą korzyść
nie tylko wojsku, lecz także interesom
Narodu i kształtującego się Państwa […].
9 października 1921 roku

„Wesołych Świąt”
(o ile to możliwe
w dzisiejszych ciężkich
czasach) ślemy wszystkim
tym, do których rąk
„POLSKA ZBROJNA”
dochodzi: a więc naszym
Czytelnikom
i Prenumeratorom.

Marszałek Piłsudski:
Wszystkim dowódcom, oficerom i szeregowym składam życzenia
najlepszych świąt i Nowego Roku, dziękując za składane mi życzenia.
(–) JÓZEF PIŁSUDSKI
Generał-Marszałek Polski

Wieczór wigilijny w naszej armji
Armja jest jedną rodziną.
Niemasz w niej miejsca na samotność, smutek i tęsknotę, choć zdala od
chat rodzinnych, dla naszego żołnierza.
Zwłaszcza w uroczyste wieczory wigilijne, których tradycja w wojsku z roku

na rok staje się coraz bogatszą i pełniejszą w treść, potęguje się wzajemność braterska i ciepło rodzinne, wśród
którego wszystkim jest dobrze, serdecznie i mile […].

W górę serca

ku któremu mozolnie krok za krokiem
idzie cała Polska od początku swego istnienia, od mroku prawieków, bez względu na losu zmienne koleje, bez względu
na burze dziejowe, przelaną krew i łzy,
w imię to idziemy […].
Wznieśmy się więc dziś nieco ponad
poziom, oderwijmy choć na chwilę
i zniczem naszych serc oświećmy choć
najbliższą część oczekującej nas – wielkiej drogi.
Maciej Gruszczyński*

Chcielibyśmy, aby dziś cała nasza brać
żołnierska przy wspólnym zasiadła stole
[…]. W ten jeden jedyny wieczór niechby zasiadło razem całe rycerstwo nasze,
jak może niegdyś zasiadały razem drużyny Mieszków czy Bolesławów. Niechby
przy tym wielkim stole przygotowano poczesne miejsce dla tych, co odeszli,
a których pamięć uczcilibyśmy pierwszym wspomnieniem […].
Dziś lepsze jest niż wczoraj i od nas
zależy, by jutro lepsze było niż dziś. To
hasło nasze. W imię tego lepszego jutra,

27 grudnia 1924 roku

24 grudnia 1926 roku

*Właściwie Karol Koźmiński, dziennikarz, ilustrator, artylerzysta w Wojsku Polskim.

100 LAT POLSKI ZBROJNEJ

KRONIKA KRAJOWA
STOPNICA.
Hojny dar sejmiku
Sejmik stopnicki uchwalił wyasygnować 4.000 zł. jako dar od sejmiku na
cele Ligi Powietrznej Obrony Państwa.
Byłoby pożądane i wskazane, aby obywatelski czyn ten sejmiku posłużył jako
przykład dla innych sejmików.
27 grudnia 1924 roku

Nie chcemy
polityki…
Mowa gen. Sosnkowskiego*, wygłoszona na plenum Sejmu dnia 13 grudnia, dała
dosadny wyraz temu, jak wojsko pojmuje
swój stosunek do walk politycznych poszczególnych grup i stronnictw. Słowa ministra, nawołujące ogół naszych polityków,
aby „armji i jej imienia, staczając boje
pomiędzy sobą, nie uważali za narzędzie
walki”, były wywołane znamienną i niepokojącą cechą naszej mogącej się ugruntować w Polsce apaństwowości […].
Ogół korpusu oficerskiego z uczuciem
ulgi powitał jasne i mocne przeciwstawienie się temu w imieniu armji, gdyż, jeżeli
nawet społeczeństwo, to cóż dopiero wojsko – zgnębiło już to nieustanne urządzanie z armji trampoliny politycznej […].
Armja polityki nie chce, waśni partyjnej
do szeregów nie dopuści. Wojsko polskie
było, jest i będzie tylko i wyłącznie ramieniem zbrojnym Narodu i Państwa i stróżem
granic, praw i honoru Rzeczypospolitej.
21 grudnia 1921 roku

*Gen. Kazimierz Sosnkowski, działacz niepodległościowy, szef sztabu I Brygady Legionów
Polskich, w latach 1920–1924 minister spraw
wojskowych.

Administracja
„Polski Zbrojnej”

przypomina o odnowieniu prenumeraty
na miesiąc grudzień

Rekrut idzie…
Ulicami Warszawy, a także innych
miast Rzeczypospolitej przeciągają szeregi rekruta z normalnych roczników stanu
pokojowego.
Pierwsze to pacholęta żołnierskie powołane do wyćwiczenia się w rzemiośle
zbrojnym, nie w okresie grania armat
i zawieruchy wojennej, lecz ściągane do
szeregów w zwykłym trybie postępowania
pokojowego […].
Oficer polski ma dwa zadania do spełnienia: winien być nauczycielem rzemiosła wojennego, lecz także wychowawcą-

-pedagogiem, winien nie tylko przysporzyć Rzeczypospolitej zaprawionego
w sztuce i wiedzy obrońcę jej granic, lecz
także świadomego swoich względem niej
obowiązków obywatela […].
Czas nagli… Rekrut idzie…
Szare gromady przeciągają ulicami
miast. Śpiewają. Ten do „sasa”, tamten
do „lasa”, każdy co innego przeważnie.
Nic to. Ześpiewają się, a po pewnym
czasie z młodych piersi huknie jedna
zbiorowa pieśń, jeden wielki i mocny ton.
17 grudnia 1921 roku

Słowa Napoleona o wodzu i wojsku
Na wojnie ludzie są niczem. Wszystkiem jest jeden człowiek.
*
W oddziele wojska wszystkiemu zaradzić winno oko dowódcy.
*
Podwładni spełniają powinność, jeśli generałowie dają przykład.
*
Nie wystarczy dać rozkazy, trzeba zdobyć sobie posłuch.
*
Nie wolno niepotrzebnie męczyć wojska, niczego nie dokonywując.

1 grudnia 1921 roku

ADOLF MAŁYSZKO

Smutne, ale prawdziwe
Artykuł p. pułkownika Adolfa
Małyszki, poruszający sprawę
współpracy ogółu oficerskiego
w „Polsce Zbrojnej”, zamieszczamy, jako dyskusyjny, poddając go
uwadze naszych czytelników.
Redakcja
Mamy swoje pismo, ale nie wszyscy
bierzemy w nim żywy udział.
Czytając artykuły i śledząc rozwój
pisma, zauważyłem, że pisują przeważnie oficerowie młodsi, starsi zaś zabierają głos bardzo rzadko, a wielka szko-

da, bo mogliby wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy nauczyć swoich
kolegów młodszych.
Drugie moje spostrzeżenie polega na
tem, że sprawy natury błahej, jak drobne zmiany w ubiorze, lub odznaki napierśne, wywołują stosy artykułów, sprawy zaś natury poważniejszej i głębszej,
jak lotnictwo i gazy trujące, nie budzą
tego zaciekawienia, jakie powinno być
w kołach wojskowych […].
Słowem, chętnie piszemy o tem, co
działa na uczucia, bo tu nie trzeba wiedzy ani pracy, a starannie unikamy tego, co działa na rozum, bo tam potrzebna wiedza i mozolna praca.

We fragmentach artykułów „Polski Zbrojnej” została zachowana oryginalna pisownia.
Teksty oznaczone gwiazdką są współczesnym komentarzem redakcji.

10 grudnia 1922 roku

Z S Z E R E G U W Y S TĄ P

IZABELA
BORAŃSKA-CHMIELEWSKA

KILKANAŚCIE TYSIĘCY ŻOŁNIERZY
WRAZ ZE STRAŻNIKAMI GRANICZNYMI I POLICJANTAMI OD KILKU
MIESIĘCY PEŁNI TRUDNĄ SŁUŻBĘ
NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ.

K

ażdego dnia i każdej nocy odpierają ataki migrantów, próbujących się przez
nią przedostać. Mundurowi są regularnie obrzucani kamieniami, oślepiani
laserami, a tymczasowa zapora jest nieustannie niszczona.
Konflikt polityczny i migracyjny, który wywołał reżim białoruski wspierany
przez Rosję, wpisuje się w definicję ataku hybrydowego. Celem jest destabilizacja
polityczna i społeczna Ukrainy oraz państw bałtyckich. Zdaniem ekspertów te
działania mają bowiem na celu m.in. odciągnięcie uwagi od kolejnej rosyjskiej
agresji na Ukrainę. Niewątpliwie testowane są również jedność i solidarność
państw sojuszniczych, bo należy pamiętać, że granica Polski to również granica
Unii Europejskiej i NATO. Testowani jesteśmy również my wszyscy, całe społeczeństwo – z tego, czy jesteśmy podatni na manipulację i dezinformację. Dlatego
w tym numerze pokazujemy mechanizmy konfliktu hybrydowego, a także przybliżamy działanie systemu ochrony granic państwowych. Szczególnej uwadze polecamy wywiad z gen. broni Tomaszem Piotrowskim, dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, na temat zaangażowania żołnierzy w działania na granicy. Generał podkreśla, że polscy żołnierze są przygotowani do tego typu zadań,
a pomaga im w tym także doświadczenie misyjne. Żołnierze stoją na straży
naszego bezpieczeństwa – szanujmy ich za to.

Szanowni Państwo!
Święta Narodzenia Pańskiego to szczególny czas, wypełniony nadzieją
i wiarą w lepszą przyszłość. Wbrew wszystkim przeciwnościom i trudnościom
niech będzie on pełen miłości i szczęścia. Przy wigilijnym stole pamiętajmy
o naszych żołnierzach, którzy z racji obowiązków są z dala od swoich domów.
Niech nowy, 2022 rok przyniesie zdrowie, powodzenie i satysfakcję z podjętych wyzwań.
Spokojnych Świąt…
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ŻYCZENIA

MATEUSZ MORAWIECKI
PREZES RADY MINISTRÓW

ANDRZEJ DUDA
PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SZANOWNI CZYTELNICY!
CZŁONKOWIE REDAKC JI
I WSPÓŁPRACOWNICY
„POLSKI ZBROJNEJ”!
D RO D Z Y PA Ń S T WO !

Z

okazji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz
zbliżającego się Nowego Roku 2022
przyjmijcie Państwo – i przekażcie swoim
Bliskim – najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia.
Niech ten świąteczny czas przyniesie Państwu prawdziwy odpoczynek i pokrzepienie w cieple domowego
ogniska. Niech wypełni go wzajemna bliskość oraz radość wspólnego celebrowania naszych pięknych tradycji
bożonarodzeniowych – w zdrowiu i dostatku, z ufnością
w dobrą przyszłość Państwa Rodzin, Wojska Polskiego
i całej naszej Ojczyzny. Tym z Państwa, którzy w okresie
świątecznym i noworocznym będą pełnić służbę lub wykonywać swoje obowiązki w pionie cywilnym, życzę pomyślnego wypełnienia zadań w atmosferze świątecznej
harmonii, spokoju i koleżeńskiej życzliwości.
Szanowni Oficerowie i Szeregowi oraz Pracownicy
Wojska Polskiego!
Zaszczytna służba i praca w Siłach Zbrojnych RP nigdy nie były łatwe. Kryzys na granicy wschodniej sprawił, że odczuwają to Państwo szczególnie mocno. Pragnę Państwa zapewnić, że w obliczu tego nowego wyzwania Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Policja oraz
pozostałe służby strzegące terytorium Rzeczypospolitej
cieszą się pełnym wsparciem polskiego państwa oraz jego obywateli. W ostatnich miesiącach napływają do Państwa liczne wyrazy szacunku, serdecznej pamięci i solidarności od Polaków w kraju i na całym świecie. Życzę,
aby Państwa profesjonalizm, hart ducha oraz honor
i godność, z jakimi wykonują Państwo powierzone sobie
zadania, przyniosły oczekiwane wyniki. Ufam, że pokonanie zagrożenia, wobec którego stanęła Polska, przyniesie Państwu zasłużoną dumę i satysfakcję, a wszystkim Polakom – umocnienie przekonania, że bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i każdego z nas z osobna
spoczywa w dobrych rękach.
Raz jeszcze życzę Państwu oraz Państwa Bliskim
zdrowych, radosnych, błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia oraz spełnienia wszelkich zamierzeń
w Nowym Roku!
Wszystkiego dobrego!
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ŻOŁNIERZE
RZECZYPOSPOLITEJ!
S Z A N OW N I PA Ń S T WO !

Od

wielu dni Polska mierzy się z atakiem ze
Wschodu związanym z bezpośrednim
użyciem przemocy wobec naszego
państwa. Miarą naszej suwerenności jest zdolność do
obrony granic. W imieniu własnym oraz Rady Ministrów
wyrażam głęboką wdzięczność żołnierzom, którzy dbają
o bezpieczeństwo nie tylko naszej Ojczyzny, ale i całej
Unii Europejskiej. Dziękuję za Waszą odwagę,
determinację i poświęcenie. Jesteśmy z Was dumni.
Święta Bożego Narodzenia – te najbardziej rodzinne
ze świąt – są czasem radości, nadziei i pojednania.
Wiem, że część z Was spędzi je poza domem,
z oddaniem pełniąc służbę. Zapewniam, że przy
wigilijnym stole będziemy o Was pamiętać.
Niech te święta i cały nadchodzący Nowy Rok będą
dla Was czasem zrealizowanych planów i wszelkiej
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

MARIUSZ BŁASZCZAK
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ŻOŁNIERZE WOJSKA
POLSKIEGO!
S Z A N OW N I PA Ń S T WO !

Z

okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pragnę życzyć wszystkim
żołnierzom i pracownikom cywilnym oraz ich
rodzinom zdrowia, wytrwałości i hartu ducha. Oby
szczególna atmosfera tych świąt dała nadzieję na
spokojniejszą przyszłość.
Mijający rok był czasem wielu wyzwań, którym sprostaliśmy dzięki profesjonalizmowi i poświęceniu żołnierzy
Wojska Polskiego. Swoim zaangażowaniem w zwalczanie
pandemii oraz w trudną służbę na granicy z Białorusią kolejny raz udowodniliście, że Siły Zbrojne RP to nie tylko
doskonale wyszkoleni specjaliści, lecz także ludzie oddani
Ojczyźnie i świadomi obowiązków względem niej.
Jestem dumny z Państwa dokonań – tak jak dumni
i wdzięczni są wszyscy Polacy, którym zapewniacie bezpieczeństwo w kraju, ale również pełniąc odpowiedzialną służbę w wielu zakątkach świata.
Wesołych Świąt, spokojnego i szczęśliwego Nowego
Roku!

7

GEN. RAJMUND T.
ANDRZEJCZAK
SZEF SZTABU GENERALNEGO
WOJSKA POLSKIEGO
ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY
WOJSKA POLSKIEGO! SZANOWNI
PA Ń S T WO !

Ś

więta Bożego Narodzenia to szczególny czas,
który spędzamy w gronie rodziny i najbliższych.
Życzę wszystkim, aby był okazją do spotkań
w atmosferze pełnej zrozumienia, akceptacji i wzajemnej
życzliwości.
Moje szczególne słowa uznania i nieustającego wsparcia
kieruję do żołnierzy wypełniających obowiązki na granicy
polsko-białoruskiej, którzy w trudnych warunkach i pod
ogromną presją czuwają nad bezpieczeństwem naszej
Ojczyzny. Jesteśmy z Wami i Waszymi rodzinami!
Tym, którzy świąteczny czas spędzą na posterunkach,
pełniąc warty czy dyżury bojowe, życzę spokojnej służby.
Świątecznie pozdrawiam wykonujących zadania poza granicami kraju, a także weteranów, kombatantów i żołnierzy
rezerwy. Za wyrozumiałość dziękuję żołnierskim rodzinom,
które są dla nas nieocenionym wsparciem i źródłem
siły w codziennej służbie.
Wszystkim Państwu życzę spokojnych, dobrych Świąt
Bożego Narodzenia. Niech nadchodzący 2022 rok
przyniesie dużo pozytywnej energii i satysfakcję
z realizacji nowych wyzwań.

GEN. BRONI TOMASZ
PIOTROWSKI
DOWÓDCA OPERACYJNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

W

szystkim Państwu, żołnierzom,
pracownikom, weteranom, kombatantom,
przyjaciołom naszej wojskowej
społeczności oraz rodzinom dzielącym trudy codziennej
służby, z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia składam życzenia przede wszystkim zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten świąteczny czas, spędzony w otoczeniu najbliższych osób, upływa w spokojnej i bezpiecznej atmosferze, wypełnionej pokojem i radością. W nadchodzącym nowym, 2022 roku życzę Państwu wielu pięknych
chwil oraz urzeczywistnienia, często odkładanych, marzeń i planów.

BOŻE NARODZENIE

wesołych
świąt
GEN. JAROSŁAW MIKA
DOWÓDCA GENERALNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Ś

więta Bożego Narodzenia to szczególny czas,
pełen radości, rodzinnego ciepła
i odpoczynku. Z tej okazji życzę wszystkim
żołnierzom, weteranom, kombatantom, rezerwistom oraz
pracownikom resortu obrony narodowej i ich rodzinom
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz niepowtarzalnych,
świątecznych chwil w spokoju i wzajemnej bliskości.
Niech ten magiczny czas umocni ufność w dobrą
przyszłość dla nas i naszych rodzin oraz doda sił
i odwagi do realizacji planów i zamierzeń w nowym,
2022 roku.
Wierzę, że dzięki Państwa wysiłkowi i zaangażowaniu
w wielu obszarach działalności, w tym w walkę
z pandemią koronawirusa i działania na rzecz ochrony
granicy państwowej, będzie to dla nas dobry okres,
w którym bezpiecznie i profesjonalnie wykonamy
wszystkie zadania służbowe.
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GEN. BRONI WIESŁAW KUKUŁA
DOWÓDCA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

ST. CHOR. SZTAB. MIROSŁAW ZIARNIAK
STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA
BOŻE NARODZENIE

wesołych
świąt
GEN. BRYG. TOMASZ
DOMINIKOWSKI
DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
PA N I E I PA N OW IE OFICE ROW IE ,
P O D O F I C EROWIE , Ż OŁ NIE RZ E ,
P R ACOW N I C Y DOWÓDZ T WA GARNIZON U
WA R S ZAWA I J E DNOST E K PODL E GŁYC H !

Ś

więta Bożego Narodzenia to w polskiej
tradycji czas szczególny. Czas, który
staramy się poświęcić najbliższym. Życzę,
aby upłynął on nam wszystkim w atmosferze radości,
rodzinnego ciepła i spokoju, a zbliżający się
Nowy Rok skłonił nas do refleksji nad
dotychczasowymi dokonaniami i był inspiracją
do osiągania kolejnych celów.
Niech będzie to czas prawdziwego wytchnienia,
a towarzysząca mu atmosfera pozwoli na spojrzenie
w przyszłość z optymizmem i wzajemną życzliwością.
Bądźmy niezmiennie uważni i dbajmy o siebie oraz
bliskich. Nie zapomnijmy też o tych spośród nas,
którym świąteczny czas upłynie z dala od rodzin.
Przy tej sposobności kieruję do Was słowa
wdzięczności i uznania za wytrwałą oraz pełną
poświęcenia służbę i pracę.
Szczególnie ciepło myślę w tych dniach o naszych
byłych żołnierzach, pracownikach oraz o ich rodzinach.
Wszystkim Wam życzę zdrowych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia!
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B

oże Narodzenie zajmuje wśród polskich świąt
miejsce niezwykłe. Jest to czas szczególny, który
stanowi misterium radości, gdy na pamiątkę
narodzin Jezusa w Betlejem obdarowujemy najbliższych
i potrzebujących dobrym słowem oraz udzielamy im wsparcia.
Na ten świąteczny czas proszę przyjąć najlepsze życzenia,
by mimo trudności, które nas spotykają, dane było odnaleźć
spokój i szczęście, które przynosi Narodzony Bóg. Życzę
żołnierzom wojsk obrony terytorialnej, aby w nawale
codziennych zadań każdy znalazł czas dla siebie i bliskich,
a dla tych, którzy są na posterunku, na granicy czy w walce
z pandemią, bezpiecznej służby. Naszym drogim kombatantom
– żołnierzom Armii Krajowej i innych organizacji
niepodległościowych – życzę przede wszystkim dużo zdrowia.
Wszystkim Państwu życzę dobrych świąt w gronie rodzinnym
oraz wytrwałości w realizacji postawionych celów – w pracy
zawodowej oraz życiu osobistym. Zapewniam Państwa, że my
czuwamy i pozostajemy zawsze gotowi, zawsze blisko.

GEN. DYW. TOMASZ POŁUCH
KOMENDANT GŁÓWNY
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

W

szystkim żołnierzom Sił Zbrojnych RP
służącym w kraju i poza jego granicami oraz
pracownikom resortu obrony narodowej życzę
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, radosnych
chwil w gronie najbliższych oraz zasłużonego odpoczynku
i wytchnienia od trudów służby pełnionej dla
Rzeczypospolitej i jej obywateli.
Żołnierzom, którzy w okresie świątecznym będą pełnili
służbę, w szczególności strzegąc granic RP, dziękuję za trud.
Bożonarodzeniowe życzenia kieruję do obecnych i byłych
żołnierzy oraz pracowników Żandarmerii Wojskowej.
Dziękuję za Wasze poświęcenie oraz zasługi dla formacji.
Myślami jestem z Rodzinami żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej, którzy odeszli na wieczną wartę, ale na zawsze
pozostaną w naszej pamięci. Życzę dobrego zdrowia oraz
spokojnych świąt.

ŻYCZENIA

9

GEN. BRYG. JÓZEF GUZDEK
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO

P

rzed nami okres Bożego Narodzenia.
Kolejny już raz, złączeni łaską wiary
we wspólnocie Kościoła wojskowego
i w otoczeniu najbliższej rodziny, będziemy przeżywać
przyjście Chrystusa.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Czytelnikom „Polski Zbrojnej” życzę wiele radości
z przeżywania tajemnicy narodzin Księcia Pokoju. Niech
przy wigilijnym stole zagoszczą życzliwość i wzajemny
szacunek, wyrażane gestem łamania się opłatkiem
i słowami dobrych życzeń. W tym roku wolne miejsce
przy wigilijnym stole niech przypomina o żołnierzach
pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy.
Niech przychodzący do nas Boży Syn będzie dla Was
źródłem radości, pokoju, optymizmu i nadziei w nowym,
2022 roku.

BP MARCIN MAKULA
EWANGELICKI BISKUP WOJSKOWY

ABP JERZY PAŃKOWSKI
PRAWOSŁAWNY ORDYNARIUSZ
WOJSKOWY

C

hrystus się rodzi!
Święta Bożego Narodzenia zawsze
inspirują nas do wyjątkowych przeżyć
duchowych. Bóg w Jezusie Chrystusie rodzi się do życia
na ziemi i przychodzi szukać zgubionej ludzkości jak
zaginionej owcy z ewangelicznej przypowieści.
Św. Maksym Wyznawca, kontemplując samouniżenie
Boga objawione we Wcieleniu, pisze: „On z miłości do
nas, tak niedoskonałych w pojmowaniu, zechciał wyrazić
siebie w literach, w sylabach i dźwiękach pisma, aby
przyciągnąć nas do pójścia za sobą i do jedności
w duchu”.
Dzisiaj potrzebujemy tej obecności bardziej niż
kiedykolwiek, dlatego życzę nam wszystkim
Bożonarodzeniowej uczty spotkania z Nowonarodzonym
Dzieciątkiem Jezus.

„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi,
Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!”

Z

bliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok. Przy tej szczególnej okazji chcę złożyć
wszystkim Państwu noszącym z zaszczytem
żołnierski mundur oraz wszystkim pracownikom Wojska
Polskiego życzenia: błogosławieństwa Bożego, zdrowia,
pokoju, siły oraz pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym.
Życzę Państwu, aby będąca wyróżnieniem Służba,
którą pełnicie dla naszej Ojczyzny, była dla Was źródłem
satysfakcji i kolejnych sukcesów w nowym, 2022 roku.
Dobry Bóg, który przychodzi na ten świat, niech otacza
Was swoją opieką, wlewa miłość i pokój w Wasze serca.
Szczęść Boże!
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MELDUNEK

Budżet obronny
Na wydatki na obronność w 2022 roku
przewiduje się prawie 58 mld zł.

W

ydatki na obronność
w przyszłym roku wyniosą 2,2% PKB, czyli niemal 57,8 mld zł. „Największa
część to wydatki majątkowe
ujęte w ramach centralnych
planów rzeczowych. Jest to
kwota 17,87 mld zł”, mówił
Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON-u, prezentując posłom Komisji Obrony Narodowej projekt budżetu na
2022 rok w części dotyczącej
obronności. Na wydatki osobowe zarezerwowano
13,452 mld zł; na szkolenie
i utrzymanie wojska –
9,342 mld zł; na świadczenia

pieniężne – 10,1 mld zł. Jednak łączna suma wydatków
osobowych oraz przeznaczonych na szkolenie i utrzymanie wojska wyniesie więcej,
bo 25,872 mld zł. To dlatego,
że środki przeznaczone na te
cele są zapisane w różnych
częściach budżetu państwa.
Największe kwoty pochłoną
realizacja programów związanych z planami modernizacji technicznej – ponad
16,2 mld zł, inwestycje budowlane – ponad 2 mld zł
i zakupy środków materiałowych – prawie 2 mld zł.
PZ, JT

Świąteczne awanse
Tomasz Dominikowski, dowódca Garnizonu Warszawa.
Ponadto, za wybitne zasługi
w umacnianiu suwerenności
i obronności kraju zwierzchnik sił zbrojnych uhonorował
Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski
gen. dyw. Andrzeja Reudowicza, zastępcę szefa BBN-u,
a Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
gen. broni Tomasza Piotrowskiego, dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
PZ, MKS

Magdalenie Kowalskiej-Sendek
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Babci
składają koleżanki i koledzy
z Wojskowego Instytutu Wydawniczego.
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POLSCY PILOCI
NA LITWIE
K

ontyngent liczący
około 150 osób pod
dowództwem ppłk. pil.
Pawła Stajniaka stacjonuje w Szawlach na
Litwie. W jego skład
wchodzą żołnierze
z 31 Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach, którzy mają do
dyspozycji cztery samoloty F-16. Przez cztery
miesiące najważniej-

szym zadaniem pilotów
jest przechwytywanie samolotów, które naruszą
przestrzeń powietrzną
Litwy, Łotwy i Estonii. Dwie
maszyny, dwóch pilotów,
personel zabezpieczający
pełnią dyżur bojowy 24 godziny na dobę – siedem
dni w tygodniu. Dla załóg
F-16 z 31 BLT to trzecia
natowska misja Baltic
Air Policing. PZ, KE

Ł Y S A K O W S K I

kt mianowania, trzecią
gwiazdkę generalską,
z rąk prezydenta Andrzeja
Dudy odebrał gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk
obrony terytorialnej. Natomiast nominacje na stopień
generała brygady otrzymali
czterej pułkownicy: Roman
Łytkowski, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej,
Grzegorz Ślusarz, dowódca
4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wojciech Ziółkowski,
zastępca dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej, oraz

P I O T R

A

N

astąpiły zmiany na kilku
kluczowych stanowiskach dowódczych. Zgodnie
z decyzją ministra Mariusza
Błaszczaka gen. bryg. Artur
Kępczyński stanął na czele
Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych w Bydgoszczy.
Oficer od kwietnia tego roku
pełnił czasowo obowiązki na
tym stanowisku. Z kolei
gen. dyw. Sławomir Czosnek,
dotychczasowy zastępca do-

CZAS NA ZMIANĘ
wódcy generalnego rodzajów
sił zbrojnych, kieruje teraz
Centrum Operacji Lądowych
– Dowództwem Komponentu
Lądowego w Krakowie. Będzie odpowiadał m.in. za
przygotowanie Dowództwa
Operacyjnego UE do półrocznego dyżuru w 2023 roku.
Zmiany na stanowiskach
dowódców nastąpiły także
w dwóch wielonarodowych
str ukturach. Gen. dyw.

Krzysztof Motacki, twórca
i pierwszy dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny
Wschód, przechodzi do rezerwy. Jego miejsce zajął
gen. bryg. Zenon Brzuszko,
dotychczasowy polski narodowy przedstawiciel wojskowy przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił
Zbrojnych NATO w Europie.
Z kolei dowódcę Wielonarodowego Korpusu Północno-

-Wschodniego gen. broni
Sławomira Wojciechowskiego zastąpił gen. Jürgen
Joachim von Sandrart. Niemiecki generał służył m.in.
w Naczelnym Dowództwie
Sił Sojuszniczych w Europie w belgijskim Mons.
Gen. Wojciechowski obejmie stanowisko przedstawiciela Polski przy Komitecie
NATO w Br ukseli. PZ ,
MM, MG, MKS
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A G N I E S Z K A

ZAWODY
UŻYTECZNO-BOJOWE
DLA OBSŁUG
WYRZUTNI SPIKE

Ś M I E C H O W S K A

13

14

ARMIA / WOJNA

TEMAT
NUMERU
/ ZAGROŻENIA

Na straży

nienaruszalności
Kryzys na granicy polsko-białoruskiej to największy od dekad test dla

systemu ochrony polskich granic, w którym kluczowe
role odgrywają Straż Graniczna i polska armia.

D W O T

Ł UK A S Z
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Z A LESIŃ SKI

ARMIA / WOJNA

15

nr 12 / GRUDZIEŃ 2021 / POLSKA ZBROJNA

16

TEMAT NUMERU / ZAGROŻENIA

English version: polska-zbrojna.pl

M
Ppłk dr inż.
WOJCIECH SÓJKA
z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej w Warszawie: „Jako obywatele
i żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych oraz wyspecjalizowanych
agencji wspólnie powinniśmy wzmacniać
zintegrowany system
bezpieczeństwa naszego państwa”.

igranci próbują forsować graniczne zasieki, a białoruscy
mundurowi mnożą prowokacje
– to oślepiają polskich żołnierzy i pograniczników laserem,
to znów grożą im bronią. Na
próby kolejnych szturmów Polacy odpowiadają armatkami
wodnymi i gazem łzawiącym.
Tak w ostatnich tygodniach wyglądała rzeczywistość na polsko-białoruskiej granicy. „Padliśmy ofiarą ataku hybrydowego, do którego w cyniczny sposób zostali
zaprzęgnięci nielegalni migranci”, powtarzali prezydent, premier i ministrowie. Polskę szybko wsparły rządy zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, Unia Europejska i NATO. Potępiły reżim
Alaksandra Łukaszenki, zadeklarowały pomoc.
Sam kryzys narastał powoli. Pierwsze symptomy
pojawiły się wiosną, kiedy białoruskie służby zaczęły przepychać sprowadzonych z Bliskiego
Wschodu migrantów przez granicę z Litwą. Proceder z każdym tygodniem przybierał na sile, wkrótce
też objął granicę białorusko-łotewską. W sierpniu
Łukaszenka wziął na celownik Polskę. System
ochrony granic został poddany najpoważniejszemu
od dekad testowi.

WAHADŁO PRZECHYLA SIĘ NA WSCHÓD
Łączna długość polskich granic wynosi nieco ponad 3,5 tys. km. „Ich nienaruszalność stanowi podstawę bytu państwa”, podkreśla
ppłk dr inż. Wojciech Sójka z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

nr 12 / GRUDZIEŃ 2021 / POLSKA ZBROJNA

w Warszawie. „Kiedy odnosimy się do działań, które mają ową nienaruszalność zapewnić, musimy
rozróżnić dwa terminy: ochronę i obronę”. Pierwszy
dotyczy czasu pokoju i kryzysu, drugi czasu wojny.
Ciężar ochrony granic spoczywa przede wszystkim
na Straży Granicznej, choć nie tylko. Za obronę odpowiada głównie wojsko, ale i ono zgodnie z założeniem powinno otrzymać wsparcie od instytucji
podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ale po kolei.
System ochrony granic w ostatnich dekadach
przeszedł prawdziwą rewolucję. I nie chodzi tu
wyłącznie o technologiczny postęp, informatyzację czy nowe narzędzia, z których mogą korzystać
służby. Ważniejsza w tym kontekście wydaje się
geopolityka. W początkach lat dziewięćdziesiątych rozpadł się Układ Warszawski, Polska zaś zaczęła się zbliżać do państw Zachodu. Nowy kurs
w polityce został przypieczętowany wstąpieniem
do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku
oraz do Unii Europejskiej pięć lat później. Uwaga
służb odpowiedzialnych za ochronę granic siłą
rzeczy przesunęła się z zachodu i południa na
wschód. Po 2007 roku, kiedy Polska wstąpiła do
unijnej strefy Schengen, wewnętrzne granice pomiędzy większością państw wspólnoty zostały
otwarte i tym bardziej trzeba było wzmocnić stronę wschodnią. Teraz leżało to już w interesie nie
tylko Polski, ale także UE i NATO.
Obecnie w Straży Granicznej służy blisko 15 tys.
funkcjonariuszy. Formacja zatrudnia też kilka tysięcy pracowników cywilnych. Uwaga większości
z nich na co dzień jest skupiona na granicach z Rosją, Białorusią oraz Ukrainą. Strażnicy obsługują

NOWY KURS W POLITYCE ZOSTAŁ PRZYPIECZĘTOWANY
WSTĄPIENIEM DO SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
W 1999 ROKU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ PIĘĆ LAT PÓŹNIEJ.
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UWAGA SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ GRANIC SIŁĄ
RZECZY PRZESUNĘŁA SIĘ Z ZACHODU I POŁUDNIA NA WSCHÓD

DŁUGOŚĆ WSCHODNIEJ GRANICY POLSKI
WYNOSI 1289 KM
przejścia drogowe, kolejowe i rzeczne, prowadzą patrole
w strefie nadgranicznej, a także całodobową obserwację z wież
wyposażonych w nowoczesne systemy monitoringu. Do dyspozycji mają broń krótką i długą oraz przeszło tysiąc samochodów patrolowych i terenowych, motocykle, quady, a ponadto
skutery śnieżne i łodzie patrolowe. Straż Graniczna ma również kilkanaście własnych samolotów i śmigłowców. Główne
zadania formacji to wykrywanie przestępstw granicznych, zapobieganie im oraz ściganie sprawców.
Do najczęściej spotykanych przestępstw należą próby
nielegalnego przedostania się na terytorium Polski, a co się
z tym wiąże – Unii Europejskiej. Ze statystyk wynika, że
tylko w ubiegłym roku strażnicy przyłapali na takim procederze 2238 osób. Z kolei 2002 osoby usiłowały skorzystać
z przejść granicznych, posługując się sfałszowanymi dokumentami. Pozostali wybrali szlaki przez zieloną granicę.
Liczby te trudno nawet porównać ze statystykami tegorocznymi. Do połowy listopada tylko na granicy polsko-białoruskiej służby odnotowały 34 tys. prób nielegalnego wejścia do Polski.

Innym poważnym problemem jest przemyt towarów. Niektóre próby bywają naprawdę spektakularne. Kilka tygodni temu
media informowały, że w okolicach Dorohuska Straż Graniczna przechwyciła paczki z papierosami bez polskiej akcyzy, które przez granicę z Ukrainą zostały przerzucone za pomocą drona. Kontrabanda warta była 53 tys. zł. W zwalczaniu tego rodzaju przestępstw Straż Graniczna współpracuje ze Służbą
Celno-Skarbową podległą ministrowi finansów.
MORZE POD OCHRONĄ
To, że oczy pograniczników zwrócone są obecnie głównie
na wschód, nie oznacza, że pozostałe granice nie są zabezpieczone. Straż Graniczna ma nad nimi pieczę, choć w mniejszym
zakresie. Działa też w tzw. czwartym obszarze, czyli wewnątrz
kraju. Może np. prowadzić kontrole pojazdów, obsługuje ruch
na lotniczych przejściach granicznych, prowadzi ośrodki dla
uchodźców. Do jej obowiązków należy również kontrolowanie
granicy na Bałtyku i obszarów nadmorskich. Zajmuje się tym
Morski Oddział Straży Granicznej. „Oddział składa się
z dwóch podstawowych komponentów. Pierwszy operuje na
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MOSG jest wyposażony m.in. w jednostki pływające, do dyspozycji ma śmigłowce
i samoloty. Korzysta też ze zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru.

POLSCY STRAŻNICY GRANICZNI SZKOLĄ SIĘ ZE SWOIMI
UNIJNYMI KOLEGAMI. WSPÓŁPRACUJĄ PRZY TYM
Z FRONTEXEM, CZYLI EUROPEJSKĄ AGENCJĄ STRAŻY
GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ. A WSZYSTKO PO TO, BY
SPROSTAĆ NOWYM I CORAZ WIĘKSZYM WYZWANIOM
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
lądzie, sprawując pieczę nad przejściami granicznymi w portach, np. w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu
czy Kołobrzegu, a także na międzynarodowych lotniskach Szczecin-Goleniów i Gdańsk-Rębiechowo”, tłumaczy kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak,
rzecznik MOSG-u. „Nasi funkcjonariusze odpowiadają również za liczący około 850 m odcinek lądowej granicy z Federacją Rosyjską na Mierzei Wiślanej. Kontrolują też legalność pobytu cudzoziemców
i ich zatrudnienia w firmach na terenie, który nam
podlega”, dodaje.
Drugi morski komponent prowadzi stały monitoring polskich obszarów morskich, w tym morskich
wód wewnętrznych, głównie Zalewu Wiślanego,
a także granicy państwa na Bałtyku. Przebiega ona
w odległości 12 Mm od brzegu. W obszarze zainteresowań MOSG-u pozostaje też polska wyłączna
strefa ekonomiczna. To obszar, który nie wchodzi
w skład terytorium Rzeczypospolitej, ale tylko ona
ma prawo prowadzić tam połów ryb i eksploatować
tamtejsze złoża. W sumie na Bałtyku pogranicznicy strzegą obszaru o powierzchni 32 tys. km2,
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współpracując przy tym z marynarką wojenną,
głównie przez wymianę informacji. Za jej prowadzenie odpowiadają przede wszystkim dyżurne
służby operacyjne Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Operacji Morskich–Dowództwa
Komponentu Morskiego.
„Do naszych zadań należy m.in. zwalczanie
przemytu. Mamy przypadki szmuglowania papierosów czy bursztynu. Przerzut ludzi, nielegalna
migracja drogą morską zdarzają się u nas zdecydowanie rzadziej niż na lądzie. Od czasu do czasu mamy do czynienia z tzw. blind passengers. To
osoby, które weszły na pokład statku w państwie
trzecim i po drodze się ujawniły”, informuje
kmdr ppor. SG Juźwiak. MOSG jest wyposażony
m.in. w jednostki pływające, do dyspozycji ma
śmigłowce i samoloty. Korzysta też ze zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru.
PRZESTRZEŃ DLA WOJSK
Rejsowy samolot, który przekroczył granicę Polski, nagle zmienił trasę. Pilot przestał odpowiadać
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na wezwania. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaalarmowała dyżurnego dowódcę obrony powietrznej. Ten poderwał
parę F-16, których zadaniem stało się przechwycenie podejrzanej maszyny – to scenariusz jednego z epizodów ćwiczeń
„Renegade/Sarex”. Armia we współpracy ze służbami mundurowymi oraz instytucjami cywilnymi trenuje w ten sposób
co roku. To ważne, ponieważ za ochronę granicy w przestrzeni powietrznej odpowiada właśnie ona, a ściślej mówiąc – minister obrony narodowej, w imieniu którego obowiązki te realizuje dowódca operacyjny RSZ przy pomocy organu dowodzenia obroną powietrzną, czyli Centrum Operacji
Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.
Dyżury w ramach systemu obrony powietrznej trwają całą
dobę. Całością zawiaduje dyżurny dowódca obrony powietrznej, który podlega bezpośrednio dowódcy operacyjnemu. Do
dyspozycji ma m.in. sprzęt i żołnierzy z wojsk radiotechnicznych oraz lotniczych. Ci pierwsi nieprzerwanie monitorują
przestrzeń powietrzną, drudzy czekają w gotowości na wypadek zagrożenia i konieczności poderwania dyżurnej pary samolotów. W gotowości są utrzymywane także dodatkowe siły
z wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk radiotechnicznych
oraz lotnictwo taktyczne i śmigłowce wchodzące w skład
wojsk lotniczych.
Służba dyżurna pozostaje też w kontakcie z wieloma innymi instytucjami, w tym Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego czy wspomnianą Strażą
Graniczną. Kiedy nad Polską pojawi się cywilny samolot, co
do którego zachodzi podejrzenie, że został uprowadzony
i może stać się narzędziem ataku terrorystycznego, służba
operacyjna uruchamia precyzyjnie rozpisane procedury. Gromadząc informacje na temat zachowania maszyny, może jej
nadawać kolejne stopnie statusu „Renegade”: „Suspected Renegade” (podejrzany), „Probable Renegade” (prawdopodobny), wreszcie „Confirmed Renegade” (potwierdzony). Jednocześnie dowódca operacyjny decyduje, jak zachować się wobec samolotu. W pierwszej sytuacji można go wezwać do
lądowania na wskazanym lotnisku, opuszczenia przestrzeni
powietrznej Polski lub powrotu na zaplanowany wcześniej
kurs. W drugiej – poderwać w powietrze maszyny bojowe,
które go przechwycą i na przykład zmuszą do lądowania.
W skrajnym przypadku dowódca operacyjny może zdecydować o zestrzeleniu, ale tylko wówczas, gdy na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby zamierzające użyć tego statku powietrznego jako środka ataku o charakterze terrorystycznym.
W przeciwnym razie odrzutowce eskortują go aż do granic
Polski. Jeśli przestrzeń powietrzną narusza samolot wojskowy, początkowe procedury są podobne, gdy jednak nie zastosuje się do nich, musi się liczyć ze strzałami ostrzegawczymi
oddanymi przez statek przechwytujący, a w razie dalszego
niestosowania się do wezwania – ze zniszczeniem.
Tymczasem cywilizacyjny postęp sprawia, że kwestie
ochrony granic oraz bezpieczeństwa kraju stają się coraz bardziej pojemne. Dziś państwo może być destabilizowane także
poprzez uderzenia w cyberprzestrzeni – kradzież wrażliwych
danych czy niszczenie sieci teleinformatycznych. W obronę

przed cyberatakami jest zaangażowanych wiele instytucji.
Wśród nich należy wymienić trzy zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT), prowadzone w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie one
ściśle ze sobą współpracują.
SYSTEM W SYSTEMIE
Polski system ochrony granic stanowi część systemów
NATO i Unii Europejskiej. Wydzielone przez armię siły, które pełnią dyżury bojowe – w tym dyżurna para lotnictwa taktycznego – wykonują zadania w ramach sojuszniczego systemu obrony powietrznej, czyli NATO Integrated Air and Missile Defense System. Straż Graniczna respektuje zapisy
kodeksu granicznego Schengen. Korzysta też z SIS (systemu
informatycznego Schengen), który zawiera dane pozwalające
stwierdzić, czy osoba przekraczająca zewnętrzną granicę nie
jest poszukiwana, objęta niejawnym nadzorem bądź zakazem
wjazdu na terytorium UE. Pogranicznicy mają ponadto dostęp
do wspólnotowego wizowego systemu informacyjnego oraz
Eurodac, który umożliwia automatyczne rozpoznawanie odcisków palców. Tymczasem UE przygotowuje już kolejne narzędzia. W 2022 roku ma zostać wdrożony system ETIAS, pozwalający z wyprzedzeniem sprawdzić podróżnych państw
spoza UE, którzy próbują dostać się na teren wspólnoty,
i w razie potrzeby odmówić im wjazdu.
Wspólne procedury i bazy danych to nie wszystko. Polscy strażnicy graniczni szkolą się ze swoimi unijnymi kolegami, aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju forach,
a także misjach. Współpracują przy tym z Frontexem, czyli Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
A wszystko po to, by sprostać nowym i coraz większym
wyzwaniom współczesności.
Kryzys na granicy z Białorusią to dla Polski sytuacja zupełnie nowa. I choć oczywiście nie jest to wojna, Straż Graniczną
bezpośrednio wspiera armia. Jak tłumaczą przedstawiciele
Dowództwa Operacyjnego RSZ, na zastosowanie takiego rozwiązania pozwala ustawa o SG z października 1990 roku.
Wojsko może zostać zaangażowane do ochrony granicy państwowej, jeśli dochodzi na przykład do bezpośredniego zagrożenia zamachem na jej nienaruszalność bądź sprowadzenia
niebezpieczeństwa powszechnego dla obywateli. Decyzję
o użyciu armii podejmuje prezydent na wniosek premiera.
W sprawach niecierpiących zwłoki może to zrobić minister
obrony narodowej.
„Rzeczywistość wokół nas nieustannie się zmienia. Pewnie w przyszłości częściej niż dziś przyjdzie nam się mierzyć z zagrożeniami transsektorowymi i asymetrycznymi.
Agresor będzie sięgał po narzędzia z pogranicza demografii, ekonomii, polityki, religii i dezinformacji. Zatem jako
obywatele i żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych
oraz wyspecjalizowanych agencji wspólnie powinniśmy
wzmacniać zintegrowany system bezpieczeństwa naszego
państwa”, podsumowuje ppłk Sójka.
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DZIAŁAMY SZYBKO
I ZDECYDOWANIE
„JA, ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO, PRZYSIĘGAM
SŁUŻYĆ WIERNIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
BRONIĆ JEJ NIEPODLEGŁOŚCI I GRANIC”.

English version: polska-zbrojna.pl

P

ierwsze zdanie przysięgi, którą składa każdy żołnierz
Wojska Polskiego, jest dziś wyjątkowo aktualne. Sytuacja na granicy z Białorusią to jeden z najpoważniejszych
– obok pandemii – testów, jaki przechodzą obecnie nasze
państwo i Siły Zbrojne RP.
Wydarzenia ostatnich miesięcy w jasny sposób dowodzą, że Polska wraz z naszymi sojusznikami, krajami bałtyckimi, stała się celem hybrydowego ataku ze strony Białorusi inspirowanej i wspieranej przez władze na Kremlu.
Te działania mają na celu destabilizację sytuacji wewnętrznej w naszym kraju, wywołanie niepokojów społecznych i obniżenie poczucia bezpieczeństwa Polaków.
Od początku kryzysu na granicy działamy szybko i zdecydowanie. Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Policja zjednoczyły siły we wspólnym wysiłku na rzecz obrony
i ochrony granicy RP. Każda próba nielegalnego jej przekroczenia jest udaremniana i zapewniam, że tak będzie nadal. Już na początku lipca podjęliśmy działania mające za-
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blokować nielegalną migrację na granicy polsko-białoruskiej. 6 lipca wydałem decyzję o budowie tymczasowego
ogrodzenia, które zapobiegło masowej migracji. Gdyby
nie ta zapora, obecna sytuacja na granicy byłaby dużo poważniejsza.
Trwający kryzys jest szczególnym doświadczeniem dla
Wojska Polskiego, obecnie kilkanaście tysięcy żołnierzy
wojsk operacyjnych przebywa na granicy, aktywnie uczestnicząc w jej zabezpieczeniu. Wspierają Straż Graniczną,
prowadzą działania obserwacyjne, patrolowe i rozpoznawcze. Ważną rolę odgrywają wojska obrony terytorialnej –
żołnierze tej formacji znajdują się najbliżej społeczności
lokalnych, dlatego ich wiedza i doświadczenie są dużym
wsparciem nie tylko dla mieszkańców przygranicznych
miejscowości, lecz także dla żołnierzy po raz pierwszy
pełniących służbę na granicy.
Specyfika służby w tym miejscu wymaga stałej gotowości do działania, dlatego dokładam wszelkich starań, żeby
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Minister Mariusz Błaszczak wraz
z premierem Mateuszem Morawieckim
w czasie wizyty u żołnierzy pełniących służbę
na terenie przygranicznym z Białorusią

ŻOŁNIERZE CAŁY
CZAS SZKOLĄ SIĘ DO
DZIAŁANIA W RAZIE
KRYZYSU, KONFLIKTU CZY WOJNY. SYTUACJA NA GRANICY,
CHOĆ TRUDNA, TO
JEDEN ZE SCENARIUSZY, DO KTÓREGO SĄ
PRZYGOTOWANI
żołnierze mieli jak najlepsze warunki w czasie wykonywania zadań i odpoczynku. Większość została zakwaterowana w budynkach użyteczności publicznej i pensjonatach.
Dla przebywających w obozowiskach instalowane są kontenery mieszkalne. Żołnierze otrzymują należyte wyżywienie, mają odzież i sprzęt odpowiednie do warunków,
w jakich wykonują zadania. Zadbałem także o to, by wszyscy pełniący służbę w tych wyjątkowych warunkach mieli
godne wynagrodzenie i dodatki finansowe. Nie zapominamy również o rodzinach żołnierzy – w ich macierzystych
garnizonach uruchomiono wojskowe centra pomocy dla
bliskich, którzy znajdą tam wsparcie.
Sytuacja na granicy z Białorusią stanowi duże wyzwanie
dla społeczności międzynarodowej – dlatego tak ważne
jest wsparcie, które otrzymujemy od naszych sojuszników.
Szczególnie istotne są tutaj słowa sekretarza generalnego
NATO Jensa Stoltenberga o solidarności Paktu Północnoatlantyckiego z Polską. Potwierdzeniem tego jest również
zaangażowanie wojskowe na naszej granicy żołnierzy
z Wielkiej Brytanii i Estonii. Ponadto ja osobiście oraz
przedstawiciele rządu na bieżąco informujemy o zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Nasi partnerzy i sojusznicy z NATO oraz UE z dużym szacunkiem, a także uznaniem oceniają postawę Polski i jej służb na granicy.

Bezpieczeństwo naszego kraju jest naszym wspólnym dobrem, dlatego z dużym niepokojem obserwuję próby szkalowania dobrego imienia żołnierzy Wojska Polskiego, podważania ich kompetencji i gotowości do realizacji zadań. Tego typu
działania są najczęściej inspirowane z zewnątrz. Dlatego, korzystając z okazji, pragnę przestrzec przed tą propagandową
operacją zaplanowaną przez białoruski reżim. Z rozwagą oceniajmy informacje i źródła, z których pochodzą, nie dajmy się
sprowokować i ponieść niepotrzebnym emocjom.
Teraz najważniejsze dla żołnierzy jest jednak to, by czuli wsparcie Polaków. I do takiej postawy gorąco Państwa
zachęcam. Jak mi sami mówili, wszelkie gesty szacunku
i życzliwości bardzo ich cieszą i wzmacniają motywację
do działania. Choć niczego im nie brakuje, takie wyrazy
wsparcia są im bardzo potrzebne. Oni przecież służą tam
po to, żebyśmy my mogli spokojnie spać.
Żołnierze cały czas się szkolą i przygotowują do działania w razie kryzysu, konfliktu czy wojny. Dlatego sytuacja
na granicy, choć trudna, to jeden ze scenariuszy, do którego wojsko jest przygotowane. Zapewniam, że nasi żołnierze doskonale radzą sobie w działaniu. Dbając o bezpieczeństwo Polaków, z determinacją broniąc naszej Ojczyzny, spełniają słowa przysięgi. Bardzo ich za to cenię
i szczerze im dziękuję.
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Obrona granic

to priorytet
Z T o m a s z e m P i o t r o w s k i m o tym, jak służby
mundurowe radzą sobie w czasie niemilitarnej sytuacji kryzysowej
wywołanej przez reżim Alaksandra Łukaszenki,
rozmawia Magdalena Kowalska-Sendek.

English version: polska-zbrojna.pl

Za pomocą jakiego rodzaju narzędzi czy też instytucji sprawuje Pan kontrolę nad nienaruszalnością granic powietrznych?
Z oczywistych względów nie mogę mówić
o szczegółach. Warto jednak wspomnieć, że opieramy się m.in. na systemie rozpoznania radiolokacyjnego i posterunkach obserwacyjnych, które są odpowiedzialne za identyfikowanie występujących
w przestrzeni powietrznej zagrożeń. Informacje ze
wszystkich sensorów są analizowane w Centrum
Operacji Powietrznych podległym Dowództwu
Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. W COP-ie
przez całą dobę, każdego dnia w roku, działa służba
strzegąca tego, aby nie dochodziło do nieautoryzowanych naruszeń przestrzeni powietrznej.
Dowództwo Operacyjne RSZ ma także dowodzić
siłami wydzielonymi do wsparcia administracji
rządowej i samorządowej w przypadku wystą-
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pienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Jakie przesłanki musiałyby zaistnieć, żebyśmy mówili o takiej sytuacji? Czy pandemia lub kryzys
migracyjny mieszczą się w tej definicji?
Sytuacja kryzysowa jest trudna do określenia,
a już na pewno trudno wskazać jej początek i koniec. W tym kontekście wołałbym raczej mówić
o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa i w takich
przypadkach minister spraw wewnętrznych i administracji może się zwrócić do ministra obrony
narodowej o wsparcie sił zbrojnych. Decyzja szefa MON-u jest później autoryzowana przez prezydenta RP.
Tak było wiosną 2020 roku, kiedy wojsko działało w ramach operacji „Tarcza”. Wspieraliśmy Straż
Graniczną w uszczelnieniu granic kraju ze względu
na pandemię COVID-19. Z tym nowym wyzwaniem poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Czy mieliśmy do czynienia z niemilitarną sytuacją kryzysową? Nie jestem przekonany. Nie mam natomiast
wątpliwości, że jest nią to, co dzieje się teraz na naszej wschodniej granicy. Gdybyśmy – w odniesieniu
do kryzysu migracyjnego inspirowanego przez reżim Łukaszenki – zadali Polakom pytanie, czy czują się tak samo bezpiecznie w kraju jak np. dwa lata
temu, to z pewnością większość nie odpowiedziałaby twierdząco. Nie ma co się oszukiwać: sytuacja
bezpieczeństwa się pogorszyła i z pewnością możemy mówić o narastającym kryzysie.
Reżim Łukaszenki używa kolejnych narzędzi
godzących w nasze bezpieczeństwo i suwerenność – i widzimy, że ta sytuacja eskaluje.
W obecnych czasach przeciwnik, i nie odnoszę
się tu tylko do rosyjsko-białoruskich działań,

Polscy żołnierzy wiedzą, z jaką odpowiedzialnością wiąże się
oddanie strzału
w stronę granicy,
wiedzą, co im wolno,
a czego nie mogą robić. Pomaga nam
w tym także doświadczenie misyjne.

D O R S Z

J

ak podzielone zostały kompetencje służb
w zakresie ochrony polskich granic w czasie pokoju, kryzysu i wojny?
Podział kompetencji w czasie pokoju jest
precyzyjnie określony i zawarty w ustawie o ochronie granicy państwowej. Za obronę granicy lądowej
i morskiej w imieniu ministra spraw wewnętrznych
i administracji odpowiada Straż Graniczna, z kolei
dowódca operacyjny w imieniu ministra obrony narodowej odpowiada za nienaruszalność granic
w polskiej przestrzeni powietrznej. I ta sytuacja nie
zmieni się dopóty, dopóki nie zostanie zmieniony
prawny wymiar funkcjonowania państwa, czyli nie
zostanie ogłoszony stan wojenny czy czas wojny.

23

szuka różnego rodzaju luk prawnych, czułych miejsc, w które można uderzyć. Wówczas mówimy o tzw. wojnie nowej
generacji czy też działaniach hybrydowych, a więc rozgrywanych poniżej progu wojny.
Podobnie jak w czasie operacji „Tarcza” teraz również
wojsko wspiera Straż Graniczną w ochronie polskiej granicy. Kto w takiej sytuacji dowodzi obroną granic?
Ze Straży Granicznej nikt nie zdjął obowiązku ochrony
nienaruszalności granic, a zatem wojsko jedynie pomaga
pogranicznikom. Głównym koordynatorem działań jest komendant Straży Granicznej, ja dowodzę elementami wojskowymi w czasie tej operacji, m.in. za pośrednictwem
Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu
Lądowego, przy współudziale innych centrów: powietrznego i morskiego.
W związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruską
granicę skierowano funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Policji i żołnierzy. Jak kształtują się proporcje, jeśli chodzi
o zaangażowanie mundurowych?
Te dane zmieniają się każdego dnia. Wojska jest dużo –
kilkanaście tysięcy żołnierzy. Proszę jednak pamiętać, że nie
można tych danych zestawiać, bo Straż Graniczna jest formacją mniej liczną. Przypomnę sytuację, która miała miejsce
niedaleko Kuźnicy w województwie podlaskim na początku
listopada. Na próbę siłowego forsowania granicy odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich służb, wykonywali swoje obowiązki ramię w ramię. Cieszę się z tego, że wojsko –

JAKO ŻOŁNIERZE
ROBIMY TO, CO
DO NAS NALEŻY:
STOIMY NA STRAŻY
NASZEJ OJCZYZNY
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oprócz wypełniania swoich statutowych działań, a wśród
nich szkolenia, misji – może w tak znacznym stopniu wesprzeć pograniczników.
Kiedy pierwsi żołnierze zostali skierowani na polsko-białoruskie pogranicze?
Od lipca nasi żołnierze pracują nad przygotowaniem zapory inżynieryjnej. Ich obecność sukcesywnie zwiększano, kierowano ich do nowych zadań. Wojsko na granicy
prowadzi teraz działania obserwacyjne, patrolowe, rozpoznawcze. Zadaniem żołnierzy jest wspieranie Straży Granicznej w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się nielegalnej imigracji. To wszystko stanowi część prowadzonej
przez DORSZ operacji „Gryf”. Zaangażowani są też żołnierze z wojsk obrony terytorialnej w ramach „Silnego
wsparcia”. Pomagają samorządowcom i mieszkańcom terenów przygranicznych. Wykonują zadania związane
np. z patrolowaniem Bugu czy rozpoznaniem powietrznym
z użyciem bezzałogowców. Taktyka działania wojska
zmienia się, bo jest odpowiedzią na liczbę migrantów czy
zachowanie Białorusinów.
Zmienia się też sposób działania migrantów. Straż Graniczna informowała ostatnio, że coraz mniej jest indywidualnych prób przekraczania granicy, a coraz więcej siłowego
forsowania w większych grupach.
Zmienna taktyka migrantów wynika także ze zmieniających
się warunków atmosferycznych. Tereny, które dotąd nie były
dostępne, czyli bagna, dziś można już pokonać. Pilnujących
granicy jest sporo, więc migranci nie mogą już jej przekraczać
tzw. metodą kropelkową. Rzucają więc na ogrodzenie kłody,
bale drewniane i próbują szturmować zaporę kilkudziesięcioosobowymi grupami.
Na co jeszcze powinniśmy się przygotować? Czy najgorsze
w kryzysie migracyjnym jeszcze przed nami?
Trudno mi powiedzieć. Najgorsze warianty działań, jakie
dotąd braliśmy pod uwagę, sprawdziły się na początku listopada w Kuźnicy, gdzie tłum próbował forsować granicę. Spodziewamy się podobnych akcji, bo wiemy, że w tym tłumie
WIZY TÓWKA
są ludzie zmanipulowani przez białoruskie służby specjalne.
Zmanipulowani, ale chyba też zastraszeni…
Niestety tak. Białorusini wywierają
presję emocjonalną, ale i ekonomiczną
– bo skoro migranci zapłacili za przerzut do Europy, to nie chcą stracić pieniędzy i swojej szansy.
Otacza nas chaos informacyjny, jesteśmy poddawani manipulacjom. Jak
społeczeństwo sobie z tym poradzi?
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Sposób na rozwiązanie tego problemu nie leży po stronie
wojska. My jako żołnierze robimy to, co do nas należy: stoimy
na straży naszej ojczyzny. Zapewniam panią: służący na
wschodzie żołnierze wierzą, że postępują właściwie, by dbać
o bezpieczeństwo kraju. Problem dostrzegam gdzie indziej.
W osądach nieodpowiedzialnych ludzi, którzy podważają wartości reprezentowane przez mundurowych. Jest mi po prostu
przykro, że różnego rodzaju pseudoeksperci i celebryci kwestionują słuszność tego, co robimy. Społeczeństwo powinno
nas wesprzeć, a każdy Polak i Polka powinni zaufać, że strzegąc nienaruszalności granicy, robimy wszystko, by polscy obywatele byli bezpieczni. Jako żołnierz z biało-czerwoną flagą na
ramieniu w każdym wypadku wybiorę bezpieczeństwo swoich
rodaków. Jeśli Polacy tego nie zrozumieją, zawsze będziemy na
przegranej pozycji. A pamiętajmy, że nie ma wyjścia idealnego, które zadowoli wszystkich. To, co jest dobre dla Polaków,
nie zawsze będzie dobre dla migrantów.
To nie tylko wojna informacyjna, lecz także wojna nerwów.
Zdaje się, że przeciwna strona tylko czeka na nasz błąd…
Jestem przekonany, że nasi żołnierze są zdeterminowani, by
obronić nasz kraj. Jestem spokojny, że nerwy im nie puszczą.
Robimy wszystko, co możemy, by ich wesprzeć. Jeśli zauważymy u nich symptomy PTSD [posttraumatic stress disorder – zespół stresu pourazowego], ocenimy, że warunki prowadzenia
działań przekraczają ich możliwości emocjonalne, to w terenie
są psychologowie gotowi im pomóc. Cały czas stosujemy także rotację pododdziałów. Polscy żołnierzy wiedzą, z jaką odpowiedzialnością wiąże się oddanie strzału w stronę granicy, wiedzą, co im wolno, a czego nie mogą robić. Pomaga nam w tym
także doświadczenie misyjne.
Czy i kiedy ten kryzys migracyjny się zakończy?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić,
jaki cel mają te działania i kto jest ich głównym autorem.
Niestety myślę, że przed nami długie miesiące kryzysu,
bo ani cele Łukaszenki, ani jego animatora nie zostały
osiągnięte.

GEN. BRONI
TOMASZ
PIOTROWSKI

O

d 2018 roku jest dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.
Wcześniej służył m.in. w strukturach
12 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 2012–2013 był zastępcą dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Na początku rozmowy pytałam Pana
o podział kompetencji w odniesieniu
do ochrony granic w czasie pokoju
i kryzysu. A jak to będzie wyglądać
w czasie wojny?
Przede wszystkim chciałbym uspokoić: wojny na horyzoncie nie widać.
Jeśli jednak by do niej doszło, zgodnie
z przepisami to wojsko przejmuje kontrolę nad granicami RP. Jak wynika
z art. 26 Konstytucji RP, Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

ARMIA / WOJNA
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W jednym
szeregu

Od kilku tygodni Straż Graniczna każdego dnia odnotowuje naruszenia
granicy polsko-białoruskiej. Coraz częściej zmaga się też z siłowymi próbami
przedostania się migrantów do Polski. W rozwiązaniu tej kryzysowej sytuacji i ochronie
granicy pomagają żołnierze z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej,
16 Dywizji Zmechanizowanej, 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz wojsk obrony terytorialnej.

KRZYSZTOF RADOMSKI

Ż

ołnierze z 16 Dywizji Zmechanizowanej czuwają na
posterunkach zlokalizowanych
w pasie granicznym, patrolują też
jego okolicę. W odwodzie stacjonują wyposażone w śmigłowce siły wydzielone z 25 Brygady Kawa-

lerii Powietrznej oraz z 1 Brygady
Lotnictwa Wojsk Lądowych. Ważną rolę odgrywają też pododdziały inżynieryjne, które odpowiadają za budowę zapory, posterunków obserwacyjnych, a także
dbają o przejezdność dróg.

Gen. dyw.
KRZYSZTOF
RADOMSKI
jest dowódcą
16 Dywizji
Zmechanizowanej.

DARIUSZ PARYLAK

Ż

ołnierze 12 Dywizji Zmechanizowanej stanowią najliczniejszą grupę przy wschodniej
granicy. Nasze zadania polegają
na wsparciu oddziałów Straży
Granicznej w ochronie granicy
państwowej. Razem z Policją re-

agujemy też na sytuacje kryzysowe. Mam tu na myśli choćby
szturm w okolicach przejścia
w Kuźnicy Białostockiej, który
migranci przy wsparciu białoruskich służb przeprowadzili na
początku listopada. Nasza obec-

ność w tej części Polski to również duże przedsięwzięcie logistyczne. Musieliśmy w krótkim
czasie przerzucić znaczące siły
na odległość 800 km i zakwaterować wojsko w terenie do tego
nieprzystosowanym.

Gen. dyw. dr
DARIUSZ PARYLAK
jest dowódcą
12 Szczecińskiej
Dywizji
Zmechanizowanej.

PIOTR TRYTEK

Ż

ołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wykonują najważniejsze zadanie,
jakim jest ochrona granicy państwowej i wsparcie Straży Granicznej na wschodnich rubieżach naszej ojczyzny. Robią to,
wykorzystując m.in. posterunki
obserwacyjno-ochronne oraz
prowadząc wspólne patrole piesze i mobilne ze Strażą Graniczną. Ponadto nadal jest budowa-
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ne ogrodzenie w postaci zapory
inżynieryjnej. Ze względu na
bezpieczeństwo podległych mi
żołnierzy i ich rodzin oraz dobro
prowadzonej operacji nie będę
podawał szczegółowych danych
dotyczących lokalizacji, w której
są wykonywane zadania, liczebności żołnierzy z poszczególnych
jednostek wojskowych oraz czasu pełnienia służby w rejonie
przygranicznym.

Gen. dyw.
PIOTR TRYTEK
jest dowódcą
11 Lubuskiej
Dywizji Kawalerii
Pancernej.

Oprac. ŁZ, MM

ARMIA / WOJNA
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Bogata tradycja
i doświadczenie –
gwarancją skutecznej
realizacji programu
MIECZNIK

REMONTOWA SHIPBUILDING
ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk / Poland
www.remontowa-rsb.pl
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Między

WOJNĄ

a pokojem
W związku z kryzysem
na wschodniej flance NATO
ostatnio często słyszymy o wojnie
hybrydowej. Co kryje się
za tym pojęciem?
M IC HA Ł
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N

J A C O B

L U N D / S H U T T E R S T O C K

SPOŁECZEŃSTWO ZNAJĄCE
MECHANIZMY
WOJNY HYBRYDOWEJ, PRZY
TYM ŚWIADOMIE
KORZYSTAJĄCE
Z INTERNETU
ORAZ POTRAFIĄCE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE, TRUDNIEJ
ULEGA DEZINFORMACJI

awet wśród osób nieinteresujących się geopolityką
sytuacja na granicy polsko-białoruskiej budzi niepokój. Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej bezpośrednio mierzymy się z kryzysem noszącym znamiona konfliktu międzypaństwowego. Zapowiedź
tego, co się teraz dzieje, można było zauważyć znacznie
wcześniej, podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. To wtedy
Zachód zrozumiał, że nie jest u kresu historii przewidywanego przez słynnego politologa Francisa Fukuyamę, wojny nie
są prowadzone tylko w odległych krajach, a dobrobyt i pokój
nie są nam dane na zawsze. Po wydarzeniach na Ukrainie
w naszej codzienności wraz z lękiem pojawił się termin „wojna hybrydowa”. Konflikt łączący ataki konwencjonalne z cybernetycznymi i terrorystycznymi stał się wyznacznikiem nowego zagrożenia.
Sygnały świadczące o tym, że region euroatlantycki,
w tym Polska, będzie musiał stawić czoła takim wyzwaniom, pojawiały się jednak znacznie wcześniej niż w 2014
roku. „Mechanizmy charakterystyczne dla wojny hybrydowej stosowane były już w czasach pierwszej i drugiej wojny
czeczeńskiej czy agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję”,
przypomina prof. Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Agresja jest zatem kontynuacją działań na kierunku obranym przez Kreml. W ostatnich latach Europa mierzy się
z wieloma działaniami destabilizacyjnymi – wystarczy wymienić choćby atak tajnej jednostki GRU 29155 dowodzonej
przez gen. Andrieja Awerianowa na składy amunicji w Czechach i Bułgarii. Ta sama grupa dokonała dywersyjnych operacji w Mołdawii w 2014 roku, Czarnogórze w 2016 roku,
a także Hiszpanii i Szwajcarii rok później.
„Z jednej strony, mamy do czynienia z ogólną strategią,
a z drugiej – z operacjami prowadzonymi przez GRU, FSB
i Służbę Wywiadu Zagranicznego FR, które realizują punktowe uderzenia”, tłumaczy prof. Grochmalski. Zaznacza
przy tym, że Natalia Komlewa z Uralskiego Uniwersytetu
Federalnego wprowadziła do rosyjskiej myśli strategicznej
pojęcie wojny limitroficznej, polegającej na destabilizowaniu
państw ościennych w celu stworzenia strefy buforowej. „Rosja doprowadza do tego, że wokół jej granic powstają obszary chronicznej niestabilności. Obecnie wobec Ukrainy,
państw bałtyckich i Polski realizowany jest właśnie ten wariant”. Niezależnie od przyjętej nazwy jest to konflikt, który
obejmuje nie tylko strefę militarną, lecz także obszar kultury, oddziaływania ideologicznego, informacyjnego czy gospodarczego. Proces ten ma być realizowany długofalowo
i ostatecznie doprowadzić do głębokiej społecznej destabilizacji przeciwnika.
KONCEPCJA WOJNY HYBRYDOWEJ
Znaczenie dezinformacji czy wojny psychologicznej dostrzegano już w czasach antycznych, ale termin wojna „hybrydowa” pojawił się dopiero pod koniec ubiegłego stulecia.
W 1999 roku dwaj chińscy pułkownicy Qiao Liang oraz Wang
Xiangsui opisali strategię „Unrestricted Warfare” zakładającą
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walkę z bardziej rozwiniętym przeciwnikiem
w erze globalizacji. „Publikacja ta zostaje zauważona na Zachodzie i rozpoczyna rozważania, które
ostatecznie doprowadzają do powstania koncepcji
wojny hybrydowej po raz pierwszy wprowadzonej
przez Franka Hoffmana, byłego oficera armii amerykańskiej. Termin ten przedostaje się do mainstreamu, a następnie dochodzi do wydarzeń, które
można opisać z jego wykorzystaniem. Klasycznym
przykładem może być konflikt między Izraelem
a Hezbollahem”, wyjaśnia dr Piotr Łubiński z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wojna hybrydowa zostaje ujęta w doktrynie NATO w 2010 roku, ale od
tego czasu jej rozumienie częściowo się zmieniło.
„Coraz częściej nawiązuje się do konceptu
chińskiego, w którym zaciera się granica pomiędzy wojną i pokojem. Wynika to z upadku bipolarnego podziału świata i pojawienia się większej
liczby graczy, takich jak Iran czy Turcja”, wskazuje dr Łubiński i dodaje, że to niejedyny powód.
„Dzięki międzynarodowemu prawu humanitarnemu konfliktów zbrojnych udało się zdelegalizować
wojnę rozumianą jako kontynuację polityki, ale
innymi środkami. Z drugiej strony, próbuje się
wrócić do koncepcji wojny hybrydowej jako narzędzia politycznego, ale przede wszystkim w rozumieniu wojny ekonomicznej czy informacyjnej”, wylicza dr Łubiński.
BAŃKA INFORMACYJNA
W ciągu ostatniej dekady głównym źródłem informacji stała się przestrzeń wirtualna. Zjawisko to
zostało zauważone m.in. przez koncerny medialne,
które zaczęły ją wykorzystywać do profilowania
swojego przekazu. Ten mechanizm jest stosowany
też w operacjach informacyjnych. „Planuje się je na
kilku poziomach. Realne wydarzenia, w tym prowokacje służb specjalnych, są wplatane w dyskusje
prowadzone w internecie. W ten sposób można
szybciej, taniej i skuteczniej dotrzeć do adresata”,
tłumaczy Kamil Basaj, założyciel i prezes Fundacji
Info Ops Polska.
Przełom nastąpił, gdy pokolenie od narodzin mające dostęp do mediów społecznościowych osiągnęło wiek, w którym zyskało realny wpływ na decyzje podejmowane w danym państwie. „Młodzi
ludzie większość swojej aktywności przenieśli do
domeny wirtualnej, co bardzo często oznacza funkcjonowanie w zawężonych kręgach informacyjnych. Tworzą je osoby o określonych poglądach,
preferencjach czy zainteresowaniach, które odcinają się od informacji spoza swojej bańki”, zauważa
Kamil Basaj i dodaje, że z tym zjawiskiem wiążą
się określone zachowania: „Ze względu na natłok
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W Rosji zamiast pojęcia wojny hybrydowej funkcjonuje
koncepcja wojny limitroficznej, czyli destabilizowania
państw ościennych w celu stworzenia strefy buforowej.
Na zdjęciu prorosyjscy separatyści przed ukraińską bazą
wojskową w Perewalnoje na Krymie. Marzec 2014 roku

KAMIL BASAJ, prezes Fundacji Info Ops
Polska: „Każde audytorium ma określone
nawyki informacyjne
i jest podatne na
konkretny przekaz.
Dysponując taką wiedzą, można wpłynąć
na postrzeganie danej sytuacji przez odbiorcę oraz na jego
decyzje. Najczęściej
jest on celem pośrednim – poprzez
swoje poglądy ma
oddziaływać na rząd
danego państwa”.

informacji użytkownik mediów społecznościowych
uznaje zapoznanie się z nagłówkiem, tytułem bądź
samą grafiką za wystarczające. Zarazem dzięki algorytmom nie wychodzi on spoza swojej strefy pozyskiwania informacji, przez co nie może ich korygować, weryfikować czy chociaż poznać w innym
kontekście”.
Mechanizm ten został zastosowany m.in. podczas popularyzacji brexitu czy przedostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.
W obu przypadkach okazało się, że w proceder ten
pośrednio lub bezpośrednio były zaangażowane rosyjskie służby. „Każde audytorium ma określone
nawyki informacyjne i jest podatne na konkretny
przekaz. Dysponując taką wiedzą, można wpłynąć
na postrzeganie danej sytuacji przez odbiorcę oraz
na jego decyzje. Najczęściej jest on celem pośrednim – poprzez swoje poglądy ma oddziaływać na
rząd danego państwa”, wyjaśnia Kamil Basaj. Taka
operacja bywa bardzo skomplikowana, ale dużo łatwiej wpływać na poglądy określonej grupy społecznej niż bezpośrednio na frakcję polityczną.
W działaniach tego typu przodują państwa totalitarne, ale zagrożenie dla krajów członkowskich
NATO może płynąć nie tylko ze strony Federacji
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kampanii dezinformacyjnych na Zachodzie oraz na potrzeby
wewnętrzne.

WOJNA HYBRYDOWA, CZYLI KONFLIKT BEZ OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ
CZY GRANIC,
STAŁA SIĘ WYZNACZNIKIEM NOWEGO ZAGROŻENIA
Rosyjskiej. Podobnymi modelami operacyjnymi posługuje się
także Chińska Republika Ludowa bądź Iran.
Działania manipulacyjne nierzadko są wymierzone także
w służby specjalne lub w samych żołnierzy. Efekt psychologiczny, w tym obniżenie determinacji mundurowych, można
wywołać działaniami zastraszającymi lub odciągającymi uwagę. „Przykładem jest sytuacja na wschodniej granicy, gdzie
strona białoruska stosuje cały kanon technik manipulacyjnych”, podkreśla Kamil Basaj i dodaje: „Presję psychologiczną ma wywołać obecność uzbrojonych nieumundurowanych
służb. Na psychikę polskich funkcjonariuszy mają wpłynąć
także akty przemocy wobec kobiet i dzieci, które bije się na
ich oczach, oraz wytwarzanie ciągłego hałasu poprzez puszczanie nagrań płaczu. Warto przy tym zaznaczyć, że dla
ośrodków planujących takie operacje imigranci są zdehumanizowanym narzędziem”. Techniki te mają swoje korzenie
w metodach stosowanych przez KGB w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i są wykorzystywane do prowadzenia

DEESKALACJA W MIĘKKICH STREFACH
W ostatnich miesiącach możemy obserwować operacje dezinformacyjne w odniesieniu do wydarzeń rozgrywających się
na granicy polsko-białoruskiej. Według prof. Grochmalskiego
mają one doprowadzić do odseparowania mieszkańców Białorusi od zachodniej opinii publicznej oraz przerwać migrację
tamtejszej opozycji do Polski. „W ostatnich latach reżim białoruski za unijne pieniądze rozbudował swoją infrastrukturę graniczną. W ten sposób powstaje pas buforowy, który ostatecznie
ma odciąć ten kraj od Zachodu”, tłumaczy Grochmalski i dodaje: „Wojna hybrydowa z Polską jest kierowana z Moskwy
i ma odciągnąć uwagę od kolejnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ostatecznie jednak będziemy mieli ogromny zdestabilizowany obszar, w którym Moskwa wystąpi jako rozjemca. Dzięki temu będzie mogła podważać wiarygodność zachodniej aksjologii i prezentować się jako obrońca humanitarnych wartości
i ostoja cywilizacji”.
Jednym ze sposobów na powstrzymanie realizacji takiego
scenariusza jest umiędzynarodowienie obecnej sytuacji, w tym
korzystanie z możliwości, jakie niosą członkostwa w Sojuszu
Północnoatlantyckim oraz UE. „To nie jest czas na wprowadzanie art. 5, ale NATO może nam zapewnić wsparcie sprzętowe oraz logistyczne umożliwiające skuteczniejszą ochronę granic. Nie bez znaczenia jest także szybkie wejście do działania
natowskiego zespołu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, który został wykorzystany na Litwie. Wspólnie z państwami bałtyckimi można też rozważyć konsultacje w trybie
art. 4”, wylicza dr Piotr Łubiński i zaznacza, że na miejscu
kryzysu powinni znaleźć się także przedstawiciele Unii Europejskiej. „Niedawno ogłoszono unijne sankcje dla Białorusi –
takie blokowe działanie ma sens”, podkreśla dr Łubiński. Uważa również, że wszystkie państwa sojusznicze muszą być też
w pełni świadome tego, co dzieje się na polskiej granicy.
Niezwykle ważne jest podejmowanie działań obejmujących
cyberprzestrzeń, które mają zmniejszyć wpływ dezinformacji
na opinię publiczną. „Można to zrobić w aktywny sposób, na
przykład poprzez wykorzystanie regulacji prawnych i fizyczne ograniczenie zasięgów mediów propagandowych, oraz pasywnie, poprzez rozpoznanie przeciwnika i wypracowanie
modelu dyplomatycznego. Działania te wymagają zaangażowania wielu struktur bezpieczeństwa państwa, w tym służb
specjalnych. Rozbudowane możliwości pozyskiwania informacji z wyprzedzeniem oraz budowania obrazu sytuacyjnego
ułatwiają na przykład porównanie aktywności przeciwnika ze
stosowanymi przez niego modelami działań, co w niektórych
wypadkach umożliwia przewidzenie rozwoju scenariuszy”,
zaznacza Kamil Basaj.
Warto także pamiętać o roli edukacji obywatelskiej. Społeczeństwo znające mechanizmy wojny hybrydowej, przy tym
świadomie korzystające z internetu oraz potrafiące weryfikować informacje, trudniej ulega dezinformacji. Potrafi się także
zjednoczyć i zmobilizować w obliczu zagrożenia.
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U zarania dziejów duszpasterstwa
polowego w Polsce.
Największa monografia autorstwa
Sławomira Zygmunta Frątczaka
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K Ę PA

Wsparcie duchowe
N

iekiedy społeczeństwa działają na zasadzie wagi, której szale przechylają się
raz w jedną, a raz w drugą stronę. Dzieje się tak, gdy jakieś wydarzenie ma
duży ładunek emocjonalny. Stałość opinii, ważenie racji to domena rozumu. Nie
chodzi o to, aby wyłączyć uczucia i emocje. Bywa, że chłodna kalkulacja jest potrzebna, wręcz niezbędna. Zwłaszcza w kwestiach materialnych. Nie da się jej oddzielić od spraw i decyzji, które dotyczą ludzi.
Te rozważania powinny nam nieco pomóc w ocenie tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, a dzieje się wiele. Próby jej przekroczenia na większą skalę poza wyznaczonymi przejściami zaczęły się w lipcu 2021 roku. Społeczeństwo
zareagowało na to w sposób emocjonalny, uwagę skupiano bowiem na dzieciach
i kobietach. Informacje podawane przez media spolaryzowały Polaków, rozgrzały do czerwoności dyskusje, a nawet wywołały kłótnie w polskim parlamencie oraz ożywioną wymianę
poglądów w mediach. Fala hejtu wylała się wtedy na wojsko i służby mundurowe.
Migranci cieszyli się sympatią mieszkańców pogranicza, którzy okazywali im współczucie oraz chęć pomocy. Kiedy część migrantów chwyciła za kamienie, drągi i nożyce do cięcia drutu kolczastego, nierzadko przygotowane przez służby białoruskie, szala emocji przeważyła na rzecz sympatii dla polskiego wojska i służb mundurowych. Szacunek i uznanie dla
chroniących granicę wzrastały, można powiedzieć, wprost proporcjonalnie do niechęci,
a niekiedy nawet wrogości wobec migrantów.
Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych mają za zadanie chronić granicę państwową. Muszą być głosem rozsądku, by tonować emocje oraz uczyć mądrej, roztropnej oceny
spowodowanego przez rząd białoruski problemu migracyjnego. Na pewno obecnie trzeba
zrównoważyć emocjonalne podejście do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dlatego też
kapelani skierowani do posługi duszpasterskiej na terenie przygranicznym będą zachęcać do
przemyślenia pryncypiów.
Abp Józef Guzdek podczas swojej posługi jako biskup polowy wielokrotnie podkreślał, że
podstawową rolą duchownych jest posługa myślenia. Kapelan może zaproponować żołnierzowi, który przeżywa rozterki, rozmowę duszpasterską. W wielu przypadkach pomaga ona
w przezwyciężeniu osobistego kryzysu. Są jednak problemy, którymi musi się zająć psycholog bądź nawet psychiatra, i rolą duszpasterza jest zachęcić żołnierza do skorzystania z takiej
pomocy. Kapelani chętnie biorą udział w pogadankach dla większego grona żołnierzy. Proponują udział w polowej mszy świętej, bo dla wierzących dużą pomocą jest udział w liturgii,
słuchanie Słowa Bożego i wsparcie sakramentalne.
Migranci, którzy znajdują się w ośrodkach na terytorium naszego kraju, mają już zapewnioną elementarną opiekę i pomoc. Caritas i inne organizacje charytatywne udzielają koniecznego wsparcia ponad to, co zapewnia państwo polskie. W koordynację pomocy Caritas Polska i Caritas diecezjalnych przeznaczonej
dla migrantów włączyli się kapelani Straży Granicznej.
Z wielu środowisk, parafii, wspólnot płyną słowa solidarności z żołnierzami i funkcjonariuszami. Zaangażowanym w ochronę granicy towarzyszy także nieustanna modlitwa w kościołach garnizonowych
i wielu innych świątyniach w całym kraju.
Ks. płk SG ZBIGNIEW KĘPA jest notariuszem kurii biskupiej Ordynariatu Polowego.
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OKRĘTY
NA OKU

„To, że działa się w jednym
z najbardziej zapalnych
regionów świata, w dodatku

kilkadziesiąt kilometrów od granic państwa
od dekady trawionego wojną domową,
robi pewne wrażenie”, mówią żołnierze,
który wrócili z misji w Turcji.
Ł UKA SZ

Z A LESIŃ SKI

Nasi żołnierze patrolowali samolotem
Bryza południowy rejon Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Na zdjęciu: obszar pomiędzy
tureckim masywem
Taurus a Cyprem
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P
Brygada Lotnictwa
Marynarki Wojennej
stacjonuje na lotniskach w Gdyni-Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach.
W wyposażeniu ma
różne typy śmigłowców ratowniczych
i przeznaczonych
do zwalczania okrętów podwodnych
oraz samoloty Bryza,
w tym maszyny
w wersji patrolowo-rozpoznawczej.

o prawej ręce Cypr, ale już po lewej Syria, od dekady targana wojną domową. Dalej ciągle niespokojny Liban, za plecami Turcja. Poniżej błękitne
morze, po którym suną statki i okręty. Dużo statków i okrętów. Ponad nimi krążą samoloty. „To
w tej chwili jeden z najbardziej newralgicznych
rejonów na świecie. Rosja, NATO, ale też Izrael
czy Egipt... każdy chce zaznaczyć tam swoją
obecność. I wszyscy nawzajem się obserwują”,
mówi kmdr ppor. Jakub Murzynowski, pilot i dowódca komponentu lotniczego I zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Turcji. Od przeszło
pół roku elementem tej skomplikowanej układanki są także polscy żołnierze.
„Dołączenie do misji NATO w Turcji jest kolejnym wyrazem tego, że Polska traktuje swoje sojusznicze zobowiązania poważnie i działa na rzecz
bezpieczeństwa w skali globalnej”, podkreślał kilka miesięcy temu minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak. W kwietniu z lotniska w Gdyni-Babich Dołach do bazy İncirlik wyruszyło ponad 60 żołnierzy. Większość z nich reprezentowała
Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej. Do dyspozycji mieli samolot patrolowo-rozpoznawczy
Bryza. Tak właśnie polska armia stała się częścią
inicjatywy TAMT (Tailored Assurance Measures
for Turkey).
RAKIETY Z SYRII
Początki tego przedsięwzięcia sięgają 2015 roku.
Stanowiło ono natowską odpowiedź na coraz bardziej napiętą i zagmatwaną sytuację na Bliskim
Wschodzie. W Syrii w najlepsze trwała krwawa
wojna domowa. Reżim Baszszara al-Asada otrzymał właśnie militarne wsparcie od Rosji. Kilkanaście miesięcy wcześniej tzw. Państwo Islamskie
ogłosiło powstanie kalifatu, który obejmował terytoria syryjskie oraz irackie. Decydenci NATO
uznali więc, że należy wzmóc kontrolę południowych granic Turcji, które są również zewnętrznymi
granicami Sojuszu. Od tego czasu na styku Europy
i Azji częściej niż zazwyczaj pojawiają się samoloty wczesnego ostrzegania AWACS i sojusznicze
okręty wojenne. Do tego dochodzą loty patrolowe
organizowane przez państwa członkowskie. Turcja
może liczyć na pomoc w pozyskiwaniu materiałów
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z obserwacji i rozpoznania, a także danych wywiadowczych.
W 2018 roku, po szczycie w Brukseli, przywódcy państw NATO wydali w tej sprawie wspólne
oświadczenie. Czytamy tam m.in.: „Pozostajemy
zaniepokojeni faktem, że w ciągu ostatnich czterech lat na Turcję trzykrotnie spadały pociski wystrzelone z terytorium Syrii. TAMT odpowiada na
coraz poważniejsze wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Sojuszu jako całości i dlatego będzie
w pełni wdrażany”. W kolejnych latach stanowisko
to pozostawało w mocy, czego najlepszym dowodem jest polski kontyngent.
PÓŁ SETKI OPERACJI
„Dla nas lot do Turcji w pewnym sensie był podróżą w nieznane. Przecież nigdy wcześniej Wojsko Polskie nie wysyłało żołnierzy na misję do tego
kraju”, wspomina kmdr por. Cezary Kurkowski,
dowódca I zmiany PKW Turcja, i przyznaje, że początkowo, jak to zwykle bywa, żołnierzom towarzyszyła spora niepewność. „Z jednej strony wiadomo, że İncirlik to baza NATO, a my jeszcze przed
przybyciem głównych sił mieliśmy okazję przeprowadzić tam kilkudniowy rekonesans. Poza tym ja
sam już kiedyś współpracowałem z Turkami. Było
to podczas misji w Bośni i Hercegowinie, skąd
przywiozłem jak najlepsze wrażenia”, wspomina
kmdr por. Kurkowski. „Z drugiej jednak strony,
nie do końca wiedzieliśmy, co nas w Turcji czeka.
W jaki sposób na przykład rozwinie się sytuacja
w Syrii, jaki stosunek będą mieli do nas mieszkańcy terenów przygranicznych”, dodaje.
Przed jeszcze innym wyzwaniem stanęli sami
lotnicy. „Mieliśmy doświadczenia z Sycylii,
gdzie prowadziliśmy loty patrolowe przy okazji
misji »Sophia« oraz »Irini«. Tyle że tamte operacje trudno zestawić z TAMT”, przekonuje
kmdr ppor. Murzynowski. „Odbywały się one
pod egidą Unii Europejskiej, według procedur
stworzonych wyłącznie na jej potrzeby. W Turcji
mieliśmy brać udział w typowej misji NATO”,
dodaje. Inny był też cel lotów. „Podczas »Sophii«
skupialiśmy się przede wszystkim na przemycie
ludzi, na płynących z Libii i Tunezji łodziach
z migrantami. Kiedy »Sophia« przerodziła się
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Lot średnio trwał od trzech do czterech godzin. Po czterech minutach wszyscy z załogi byli mokrzy, ponieważ latem bywało, że słupek rtęci
wskazywał około 50ºC.

W NIESPEŁNA SIEDEM MIESIĘCY, KIEDY
TO NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM SŁUŻYŁA PIERWSZA ZMIANA KONTYNGENTU,
ZAŁOGI PRZEPROWADZIŁY PRZESZŁO
50 OPERACJI LOTNICZYCH, SPĘDZAJĄC
W POWIETRZU OKOŁO 180 GODZIN
w »Irini«, akcent został przesunięty na statki podejrzewane
o przemyt. Tymczasem podczas TAMT mieliśmy się bacznie przyglądać przede wszystkim okrętom pod banderami
innymi niż natowskie”, tłumaczy oficer.
Polscy żołnierze szybko się w İncirlik zadomowili. Kilkanaście dni po przylocie byli już gotowi do działania. 7 maja bryza wystartowała po raz pierwszy, by przeprowadzić lot rozpoznawczy. W sumie podczas niespełna siedmiu miesięcy, kiedy
to nad Morzem Śródziemnym służyła pierwsza zmiana kontyngentu, załogi zrealizowały przeszło 50 operacji lotniczych,
spędzając w powietrzu około 180 godzin.

Lot średnio trwał od trzech do czterech godzin. Po czterech
minutach wszyscy byli mokrzy. „Na pokładzie mamy termometr, którego skala obejmuje 50°C. Latem bywały takie dni,
że słupek rtęci zatrzymywał się właśnie na takich wartościach”, wspomina mł. chor. Henryk Gamrot, technik pokładowy. Dlatego w powietrzu, oprócz swoich codziennych obowiązków, które polegają m.in. na obserwowaniu parametrów
pracy silnika czy układu paliwowego, musiał dbać choćby
o to, by załoga miała do dyspozycji odpowiednią ilość wody.
A pracy było sporo. „Ruch okrętów w tej części Morza Śródziemnego wzmógł się zwłaszcza w czasie, gdy Amerykanie
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PODCZAS MISJI POLSCY LOTNICY
WSPÓŁPRACOWALI Z ZAŁOGAMI OKRĘTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NATOWSKIEJ
OPERACJI „SEA GUARDIAN”

Kmdr por. CEZARY
KURKOWSKI, dowódca I zmiany PKW Turcja: „Swoją obecnością nad Morzem
Śródziemnym udowodniliśmy, że Polska jest lojalnym
członkiem Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Że potrafi
wznieść się ponad
interesy czysto
regionalne”.

wraz z sojusznikami zaczęli wycofywać się z Afganistanu, a Kabul został zajęty przez wojska talibów”, podkreśla kmdr ppor. Murzynowski.
Ale lotnicy zwracali uwagę nie tylko na okręty.
Pod lupę brali także jednostki cywilne podejrzewane o przemyt. Ich listę przed każdym wylotem
przesyłał do İncirlik MARCOM, czyli Sojusznicze
Dowództwo Sił Morskich NATO. „Podczas lotów
spotykaliśmy także statki z wyłączonym AIS-em
[Automatic Identification System], czyli systemem
pozwalającym na identyfikację jednostki. Przepisy
nakazują, by podczas rejsu był włączony, dlatego
musieliśmy na takie sytuacje reagować w odpowiedni sposób”, wspomina pilot.
Kiedy już lotnicy zdołali namierzyć okręt, sporządzali dokumentację fotograficzną. Gromadzili
też dane na temat jego prędkości, kursu, zachowania marynarzy na pokładzie, ewentualnie innych
jednostek, które mu towarzyszyły. Inne procedury
obowiązywały w odniesieniu do jednostek cywilnych. Załoga bryzy próbowała najpierw nawiązać
kontakt z kapitanem statku i pozyskać od niego informacje, m.in. na temat portu docelowego czy ładunku. Robiła także zdjęcia. Potem wszystkie te
materiały trafiały do analityków MARCOM-u.
Podczas misji polscy lotnicy współpracowali też
z załogami okrętów biorących udział w natowskiej
operacji „Sea Guardian”. „Kiedy rozpoczynaliśmy
zmianę, na wodach w pobliżu Turcji operował zespół, na którego czele stała włoska fregata ITS »Carlo Margottini«”, wspomina kmdr por. Kurkowski.
Na pytanie o to, czy mieli poczucie, że działają
w jednym z najbardziej zapalnych rejonów świata,
kmdr ppor. Murzynowski dodaje: „Kiedy przelatuje się kilkadziesiąt kilometrów od granic państwa
ogarniętego wojną, w dodatku w polu rażenia jego
obrony przeciwlotniczej, jakieś wrażenie na pewno
to robi. Ale poczucie zagrożenia nie było szczególnie dokuczliwe. Przecież właśnie po to jesteśmy
szkoleni. Mamy działać w różnych warunkach
i różnych sytuacjach”, podsumowuje.
Żołnierze przyznają, że I zmiana PKW Turcja
upłynęła bez większych niespodzianek. Na morzu
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nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.
Sprawdził się też samolot. „Zdarzały się usterki,
które musieliśmy usuwać. Czasem przy pomocy
tureckiego wojska. Tak było choćby podczas wymiany pompy paliwowej. Przed rozpoczęciem naprawy należało maszynę roztankować. A to przecież oznacza przetoczenie 1500 kg paliwa”, podkreśla technik pokładowy. Jednak przymusowe
przestoje nie były przesadnie długie.
LOJALNI WOBEC SOJUSZU
Dużą wartością okazały się też zebrane
w Turcji doświadczenia. „Nasza brygada długo
nie wystawiała kontyngentów. W misjach brali
udział tylko poszczególni żołnierze. Teraz staliśmy się trochę jednostką ekspedycyjną i staramy się jak najwięcej na tym skorzystać. Za granicę wysyłamy nie tylko doświadczonych lotników, lecz także młodszych żołnierzy. Chodzi
o to, żeby mierzyli się z konkretnymi zadaniami, w warunkach innych niż na co dzień”, podkreśla kmdr ppor. Murzynowski.
W podobnym tonie wypowiada się dowódca
pierwszej zmiany. „Nasze załogi znają procedury
NATO, a loty rozpoznawcze na rzecz MARCOM-u
wykonują także nad Bałtykiem. Dzięki misji
w Turcji pokazaliśmy jednak, że dobrze radzimy
sobie w różnych rejonach świata, w innych realiach geopolitycznych, w odmiennych warunkach atmosferycznych. To ważne”, podkreśla
kmdr por. Kurkowski. Niemniej istotne znaczenie
ma polityczny wymiar przedsięwzięcia. „Swoją
obecnością nad Morzem Śródziemnym udowodniliśmy, że Polska jest lojalnym członkiem Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Że potrafi wznieść się ponad interesy czysto regionalne”, podkreśla.
Teraz żołnierze pierwszej zmiany korzystają
z przysługujących im urlopów. „Dobrze było znaleźć się znów w domu, zwłaszcza że przez pół roku
uzbierało się trochę rzeczy do zrobienia. Ale, powiem panu szczerze, coraz częściej myślę sobie, że
dobrze byłoby już usiąść ponownie w samolocie”,
podsumowuje mł. chor. Gamrot.

ARMIA / WOJNA
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ARMIA / WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

ŻOŁNIERZE
WOT-U PRZEZ PRAWIE
DWA TYGODNIE POZNAWALI TAJNIKI SŁUŻBY
SAPERÓW, STRZELCÓW
WYBOROWYCH ORAZ
GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH
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W POSZUKIWANIU

ATUTÓW

Terytorialsom w wyborze specjalizacji pomagają
szkolenia zintegrowane, w czasie których mogą
obserwować kolegów zdobywających
umiejętności ratowników czy saperów.
M IC HA Ł

W O T

S

łużba w wojskach obrony terytorialnej rozpoczyna się od
szkolenia podstawowego, czyli
tzw. szesnastki. To właśnie wtedy
kandydaci zaznajamiają się z żołnierskim rzemiosłem, a instruktorzy poznają ich atuty i weryfikują umiejętności
zgłoszone podczas naboru w wojskowej
komisji uzupełnień. „Bazowe szkolenie
to podstawa, ale dzięki niemu możemy
wskazać wskazać żołnierzy z predyspozycjami do określonych specjalności.
Wynikają one nie tylko z wykształcenia
czy umiejętności zawodowych, ale także z indywidualnych pasji”, tłumaczy
ppłk Maciej Goc, dowódca 111 Batalionu Lekkiej Piechoty, i dodaje: „Kandydaci obserwują szkolenia specjalistyczne, słyszą też relacje swoich kolegów na
korytarzach czy w stołówce. W ten sposób stwierdzają, że chcą rozwijać się na
przykład jako saperzy. Potem wystarczy
napisać w tej sprawie wniosek do dowódcy brygady”.
Żeby stworzyć takie środowisko, dowódcy chętnie łączą szkolenia podstawowe z wyrównawczymi oraz specjalistycznymi. Właśnie tak było w czasie zgrupowania poligonowego 111 Batalionu,
które w drugiej połowie listopada przeprowadzono w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu oraz na poligonie
w Nowej Dębie. Żołnierze WOT-u przez

Z IELIŃ SKI

blisko dwa tygodnie poznawali tajniki
służby saperów, strzelców wyborowych
oraz grup poszukiwawczo-ratowniczych.
NA TROPIE ZAGINIONEGO
W pierwszym tygodniu zgrupowania
w Trzciańcu terytorialsi szkolili się
wspólnie z grupą poszukiwawczo-ratowniczą z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kętach oraz z bieszczadzkim oddziałem Straży Granicznej. Trening rozpoczął się od przyswojenia metod działania
naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. „Poznanie tych zasad jest
najważniejsze podczas współpracy z innymi służbami. W czasie treningu wymienialiśmy się także doświadczeniami,
które mogą usprawnić odnajdywanie zaginionych osób”, wyjaśnia por. Angelika
Jasnosz, organizatorka szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego terytorialsi rozpoczęli ćwiczenia ze
strażakami z grupy poszukiwawczo-ratowniczej, którzy zapoznali ich z procedurami obowiązującymi po otrzymaniu
zgłoszenia o zaginięciu. „Mogliśmy też
zobaczyć, w jaki sposób psy szukają
człowieka tzw. górnym wiatrem [podążanie za niesionym przez wiatr zapachem konkretnej osoby] oraz tropiąc po
gruncie. Trenowaliśmy zasady tyraliery
i tzw. szybkiej trójki, która polega na
tym, że dane sektory przeszukiwane są
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„W czasie treningu
wymienialiśmy się doświadczeniami, które
mogą usprawnić odnajdywanie zaginionych osób”, wyjaśnia
por. ANGELIKA
JASNOSZ, organizatorka szkolenia.

TO WŁAŚNIE POŁĄCZENIE ODPOWIEDNIEGO
SPROFILOWANIA SPECJALIZACJI
Z PRZESTRZEGANIEM DYSCYPLINY
PRZYGOTOWUJE TERYTORIALSÓW DO SŁUŻBY, W CZASIE KTÓREJ BĘDĄ MOGLI
WESPRZEĆ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
W KAŻDEJ SYTUACJI

przez trzyosobowe zespoły”, wylicza
por. Jasnosz.
Ostatniego dnia rozpoczęto szkolenie
ze Strażą Graniczną, w czasie którego
funkcjonariusze kładli nacisk na różnice
między poszukiwaniem osób zaginionych a tych, które nie chcą zostać znalezione. „Wszystkie te umiejętności wykorzystujemy w działaniach naziemnego
zespołu poszukiwawczo-ratowniczego,
który funkcjonuje w 11 Małopolskiej
Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jego
głównym przeznaczeniem jest wsparcie
akcji ratunkowych podczas katastrof
lotniczych”, podkreśla por. Angelika
Jasnosz. Podobne zespoły działają przy
wszystkich brygadach WOT-u i ściśle
współpracują ze służbami Aeronautical
Search and Rescue oraz Polską Agencją
Żeglugi Powietrznej.
NAJWAŻNIEJSZA CIERPLIWOŚĆ
Równolegle z treningiem naziemnego
zespołu poszukiwawczo-ratowniczego
prowadzono szkolenie strzeleckie. Terytorialsi rozpoczęli je od zajęć na symulatorze Śnieżnik, a potem przenieśli się na
poligon w Nowej Dębie, gdzie z karabinów wyborowych Bor strzelali do celów
na dystansach do 700 m. „Większość par
na 24 próby trafiała w cele 23 razy. Jest
to efekt ich umiejętności, ale także
kunsztu naszych instruktorów”, chwali
swoich żołnierzy ppłk Maciej Goc.
Trening strzelecki uzupełniono zajęciami z zielonej taktyki. Podczas marszu
na azymut żołnierze musieli poruszać się
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w bardzo trudnym terenie, unikając patroli przeciwnika. „Jest to najbardziej
wymagające ćwiczenie, które przeprowadziliśmy w Trzciańcu. Pomysł na nie
został zaczerpnięty ze szkolenia SERE
[survival, evasion, resistance, escape],
obowiązkowego dla każdego snajpera”,
podkreśla szer. Marek Linard, instruktor
szkolenia dla strzelców wyborowych.
To właśnie w czasie tego typu szkoleń
wybiera się najlepszych żołnierzy, którzy doskonalą swoje umiejętności w następnych etapach. „Najważniejszą cechą
jest cierpliwość. Sprawne oko i rękę
można wyćwiczyć. Dlatego już na poziomie szkolenia indywidualnego wyłapujemy osoby, które według nas nie nadają się do tej służby. W czasie szkolenia
specjalistycznego odpadają kolejni kandydaci”, stwierdza szer. Linard.
Umiejętność działania w grupie i opanowanie to cechy pożądane także w służbie sapera. Specjalistyczny kurs obejmujący rozkładanie min przeciwpancernych
czy wykonywanie przejścia w polach minowych przeprowadzono w drugim tygodniu zgrupowania 11 MBOT. „Saper odpowiada nie tylko za siebie, lecz także za
swoich kolegów, musi więc być świadomy wykonywanych zadań. Takiego podejścia wymagamy i od kandydatów, i od
instruktorów. Nie ma miejsca na błąd”,
podkreśla st. sierż. Stanisław Kurbiel, instruktor na szkoleniu saperskim. Trening
w Trzciańcu rozwijał umiejętności, które
terytorialsi nabyli podczas poprzednich
rotacji. Właśnie dlatego nacisk położono

na zgranie w sekcjach. „Nasi saperzy będą usuwać skutki kataklizmów, udrażniać
materiałami wybuchowymi zatory wodne, budować różne konstrukcje i fortyfikacje. Przy wykonywaniu takich zadań
trudno osiągnąć cokolwiek w pojedynkę”, zaznacza st. sierż. Kurbiel. Dlatego
instruktor dąży do tego, żeby odpowiednio przygotować scenariusze ćwiczeń.
Według jednego z nich żołnierze najpierw w pełnym wyposażeniu musieli
rozbroić pole minowe, następnie zmierzyć się z atakiem gazowym, wykonać
zasadzkę na pojazd, a na koniec przeprowadzić detonację.
Chociaż w szeregach WOT-u docenia
się żołnierzy, którzy zdobyli doświadczenie inżynieryjne podczas służby zawodowej lub zasadniczej, część ochotników
z tego typu wyzwaniami mierzy się
pierwszy raz. Tak jest w przypadku
szer. Weroniki Standery. „Na początku
podchodziłam do tej specjalizacji sceptycznie. Po pierwszym szkoleniu okazało
się, że bardzo chcę się w tym kierunku
rozwijać. Istotną rolę odegrał tutaj mój
instruktor, który ma duże doświadczenie
saperskie”, przyznaje szer. Standera.
Dowódca 111 Batalionu Lekkiej Piechoty nie ukrywa, że stara się poznać
umiejętności każdego podopiecznego.
„Najważniejsza jest jednak dla mnie dyscyplina”, zaznacza ppłk Maciej Goc. To
właśnie połączenie odpowiedniego sprofilowania specjalizacji z przestrzeganiem
dyscypliny przygotowuje terytorialsów
do służby.
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Wojsko

DLA KOBIET
Z K a t a r z y n ą R z a d k o w s k ą o tym, że
w nowoczesnej armii nie ma miejsca na wykluczanie
kobiet ze służby, rozmawia Ewa Korsak.

J

est Pani doradczynią do spraw gender dowódcy operacji „Irini” [operacja wojskowa
Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym].
Czym się Pani zajmuje?
Zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym jest gender.
To nic innego jak tożsamość płciowa, odnosząca się
do cech społecznych przypisywanych mężczyznom
i kobietom. Oznacza również relacje między kobietami i mężczyznami oraz dziewczętami i chłopcami, a także między samymi kobietami oraz samymi
mężczyznami. Podczas operacji „Irini” jestem odpowiedzialna m.in. za opracowywanie oraz wdrażanie standardów zachowań dla wszystkich żołnierzy
w rejonie operacji, tak aby mogli komfortowo wykonywać swoje zadania.
Jestem bardzo ciekawa tych
standardów…
W operacji „Irini” personel
musi utrzymywać najwyższe
zawodowe i osobiste standardy etyczne oraz postępować
w sposób nienaganny zarówłuży w armii od 2009 roku. Jest
no w godzinach pracy, jak
oficerem prasowym w Centrum
i poza nimi. Obowiązuje zaPrzygotowań do Misji Zagranicznych.
kaz jakichkolwiek dyskrymiUczestniczyła trzykrotnie w misjach ponacyjnych zachowań, prowakojowych: dwa razy w Kosowie i raz
dzona jest polityka zero tolew Libanie. Obecnie bierze udział
rancji wobec molestowania
w operacji „Irini”, gdzie doradza doseksualnego czy mobbingu.
wódcy w sprawach związanych z rówWszyscy żołnierze muszą być
nością płci.
traktowani z godnością i szacunkiem, bez względu na
płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną, status społeczny lub
ekonomiczny czy poglądy polityczne.
WIZY TÓWKA

KPT. KATARZYNA
RZADKOWSKA

S

Czy te standardy odnoszą się również do ludności cywilnej, która zamieszkuje rejon operacji?
Tak, bo w każdym miejscu, w którym pełnimy
misję, spotykamy cywilów – mężczyzn, kobiety,
chłopców i dziewczynki. Aby im pomóc, powinniśmy wiedzieć, jakie są ich potrzeby. Tylko rozmowa z ludźmi ze wszystkich grup da nam pełne
spektrum tego, co dzieje się w danym miejscu.
Musimy poznać m.in. zagrożenia, które bywają
inne dla mężczyzny czy kobiety, a jeszcze inne
dla dziewczynki i chłopca. Tylko wtedy możemy
pomagać.
Na zorganizowanej w październiku międzynarodowej konferencji na temat znaczenia kobiet
w misjach pokojowych opowiadała Pani historię
Afganek, którym wojsko zbudowało pompę. Pomysł okazał się nietrafiony…
Ten przykład doskonale pokazuje, jak ważna jest
wiedza, czego miejscowi od nas oczekują. Kilka
Afganek chodziło do studni po wodę, aby więc nie
musiały jej dźwigać, zbudowano dla nich pompę
blisko miejsca zamieszkania. Szybko została zniszczona. Odbudowywano ją, ale za każdym razem
ktoś ją uszkadzał. Okazało się, że to robiły kobiety.
Dlaczego? One chciały chodzić po tę wodę do studni, bo to był dla nich czas, kiedy mogły swobodnie
rozmawiać, cieszyć się swoim towarzystwem.
Żołnierze nie wzięli tego pod uwagę. Zbudowali
pompę, nie pytając o ich potrzeby.
Brała Pani udział w trzech zmianach misji pokojowych. Dwóch w Kosowie i jednej w Libanie.
Wszystkie były związane z zadaniami dotyczącymi współpracy cywilno-wojskowej. Czy to, że jest
Pani kobietą, miało wpływ na służbę?
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SYSTEM WSPARCIA
PRZEJAWOM NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA, MOBBINGU CZY
SEKSIZMU W WOJSKU PRZECIWDZIAŁA RADA DO SPRAW KOBIET.
Rada do spraw Kobiet funkcjonuje
w Ministerstwie Obrony Narodowej
od 2006 roku, ale od 2018 roku
podlega bezpośrednio szefowi tego
resortu. Zajmuje się m.in. udzielaniem wsparcia służącym w wojsku
kobietom. Radę tworzy 18 członkiń

wybranych spośród żołnierzy służących w MON-ie, dowództwach rodzajów sił zbrojnych (Generalnym i Operacyjnym), wojskach obrony terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej
i Dowództwie Garnizonu Warszawa
oraz kształcących się na uczelniach

Ułatwiło mi to porozumiewanie się z mieszkankami krajów, w których służyłam, zwłaszcza z kobietami wyznania muzułmańskiego. Widziałam, że
są otwarte na moje propozycje, choćby wzięcia
udziału w różnych projektach pomocowych. Oczywiście w wielu krajach mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że stacjonuje u nich wojsko i że są
to kontyngenty złożone z kobiet i mężczyzn, nie
jest więc tak, że muzułmanki w ogóle nie
rozmawiają z mężczyznami. Być może w Iraku
czy Afganistanie, ale na pewno nie w Kosowie czy
w Libanie.
Skoro tak, po co te dyskusje o koniecznej obecności kobiet żołnierzy na misjach?
Ma to kluczowe znaczenie dla chronienia kobiet
i dziewcząt przed przemocą seksualną, która została
uznana za broń używaną w konfliktach zbrojnych.
Dziś obserwujemy to choćby w Afryce, gdzie operacje pokojowe prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przemoc na tle seksualnym i płciowym
dotyka kobiet, dziewcząt, mężczyzn i chłopców. Ale
ONZ kładzie ogromny nacisk na ochronę i bezpieczeństwo kobiet, ponieważ konflikty zbrojne dużo
mocniej odbijają się właśnie na nich. Czy ofiarom
przemocy seksualnej łatwiej przyjść po pomoc do kobiety żołnierza? Tak. Stąd m.in. ta potrzeba udziału
kobiet w misjach.
Mam wrażenie, że w krajach Europy Zachodniej
kobiety też chętniej zwracają się o pomoc raczej
do innych kobiet…
Tak jest prościej. Libanki na przykład same nas poprosiły, aby zorganizować im szkolenia z planowania
rodziny. Niestety nie doszły one do skutku ze względu na pandemię COVID-19. Wcześniej jednak zorganizowaliśmy m.in. zajęcia z samoobrony, które pro-
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wojskowych. Nową przewodniczącą
Rady do spraw Kobiet od listopada
2021 roku jest kpt. Nina Kaczmarek,
która wcześniej służyła w Centrum
Operacyjnym Ministerstwa Obrony
Narodowej i 25 Brygadzie Kawalerii
Powietrznej.

wadziła instruktorka. Ale to nie wszystko. W niektórych operacjach istotne jest na przykład pozyskiwanie
informacji. Nie byłam ani w Iraku, ani w Afganistanie, ale wiem, że kobiety w mundurach prowadziły
tam przeszukania Irakijek czy Afganek. Kiedy zachodzi taka potrzeba, a w zespole są sami mężczyźni,
nie mogą tego zrobić, bo naruszyliby panujące tam
zasady prawa lokalnego.
Rola kobiet wydaje się ważna, skoro ONZ dąży do
tego, by do 2028 roku stanowiły one 25% personelu na misjach.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325
dotyczy w szczególności tego, w jaki sposób kobiety i dziewczęta są dotknięte gwałtownymi konfliktami i wojną, ale także uznano w niej kluczową rolę, jaką kobiety mogą odgrywać, i już to robią,
w wysiłkach na rzecz budowania pokoju. Zapisy rezolucji potwierdzają tezę, że pokój jest trwalszy,
gdy kobiety są równoprawnymi partnerami w zapobieganiu brutalnym konfliktom. Wezwano więc do
zwiększenia udziału kobiet na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji we właściwym temacie w instytucjach krajowych, regionalnych i międzynarodowych, zaangażowanych w zapobieganie
konfliktom i ich rozwiązywanie, w negocjacje
i operacje pokojowe. Stąd tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o liczebność kobiet w kontyngentach
wojskowych.
Jak się kobietom służy w kontyngentach?
Zupełnie normalnie. Czasy się mocno zmieniły
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Zwłaszcza dla kobiet w mundurach. Na misjach mają odpowiednią infrastrukturę, choćby sanitarną czy mieszkalną. Sam
fakt, że kobieta służy w wojsku czy na misji, stał się
czymś naturalnym.

ARMIA / WOJNA
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ŻOŁNIERZE
DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

POZNAJCIE
Z NAMI SPECYFIKĘ
SŁUŻBY ŻOŁNIERZY W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH POLSKIEGO WOJSKA. W CYKLU WOJSKO
OD KULIS PRZECZYTACIE O MARYNARZACH, PILOTACH, LOGISTYKACH, ARTYLERZYSTACH,
PRZECIWLOTNIKACH CZY
CHEMIKACH.

Ruszają w drogę, gdy trzeba przetransportować
czołgi, armatohaubice, transportery opancerzone
oraz inny ciężki sprzęt ponadgabarytowy.
BO GUSŁAW

P

o krętej oblodzonej drodze w okolicy miejscowości
Trondheim w Norwegii, znanej z przeprowadzanych tam konkursów skoków narciarskich, jedzie
kolumna dziesięciu polskich specjalistycznych pojazdów wojskowych. Na parkingu przed stromym wzniesieniem samochody się zatrzymują. Aby jechać dalej
w górzystym terenie, kierowcy potężnych zestawów niskopodwoziowych wiozących holenderskie transportery
opancerzone na wszystkie koła muszą założyć łańcuchy.
Każda przyczepa niskopodwoziowa to 24 koła. Gdy doda
się do tego dziesięć kolejnych kół ciągnika Iveco, który
ciągnie taki zestaw, to wysiłek jest całkiem spory. Kierow-
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cy z 82 Oleśnicki Batalion Ewakuacji Sprzętu, mimo że
łańcuchów używają po raz pierwszy, szybko uporali się
z zadaniem. Już wcześniej, w prywatnym norweskim
ośrodku szkoleniowym dla kierowców Trafikkskole, nauczyli się, jak sprawnie to robić. W czasie tego kursu
uczyli się także wychodzenia z poślizgów ciężkimi i długimi zestawami.
Po dwóch godzinach pojazdy prowadzone przez polskich
i norweskich żołnierzy regulujących ruch ruszają dalej. Kolumna jest długa – każdy zestaw ma ponad 21 m. Gdyby jeden stanął za drugim, zajęłyby ponad 200-metrowy odcinek
trasy. Jadące w nakazanych odstępach, ciągną się prawie

Kierowcy 82 Batalionu Ewakuacji
Sprzętu rocznie
swoimi zestawami
niskopodwoziowymi pokonują po europejskich drogach
ponad 250 tys. km.
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NORWESKI SPRAWDZIAN
W 2018 roku, w październiku i listopadzie,
kierowcy 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu brali
udział w międzynarodowych ćwiczeniach
NATO „Trident Juncture”. Kompania transportu
sprzętu ciężkiego z Oleśnicy, wchodząca
w skład 10 Brygady Logistycznej z Opola, pod
dowództwem por. Michała Kulawiaka transpor-

towała z Polski do Norwegii bojowe wozy piechoty i czołgi T-72 kompanii zmechanizowanej
z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, która
uczestniczyła w części taktycznej manewrów.
Na miejscu z kolei transportowcy, podporządkowani międzynarodowemu dowództwu, współpracowali z żołnierzami amerykańskimi, holenderskimi, niemieckimi, włoskimi, francuskimi
oraz norweskimi. Dostarczali ciężki sprzęt w rejon ćwiczeń, a po ich zakończeniu zwozili go do
portów, skąd okrętami i promami płynął do krajów stacjonowania.

A R C H .

pół kilometra. Kolumna mająca ponad 3 m szerokości jest sporym utrudnieniem dla innych użytkowników dróg...

B E S

49

50

ARMIA / WOJSKO OD KULIS

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

Marka
S i e be r t a

Ppłk MAREK SIEBERT jest dowódcą
82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Ćwiczenia 2 tys. km od kraju były dla kierowców 82 bes najtrudniejszym sprawdzianem w historii istnienia jednostki. Norwegia jest jednym
z najbardziej wysuniętych na północ krajów
świata i jednocześnie jednym z najbardziej górzystych. „Musieliśmy zmagać się tam z oblodzeniem, ostrymi zakrętami, stromymi podjazdami”, wspomina st. kpr. Paweł Przedwojewski, dowódca drużyny, uczestnik ćwiczeń.
Kierowcy 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu
często wyjeżdżają za granicę, gdzie sami biorą
udział w ćwiczeniach międzynarodowych lub
gdy transportują tam ciężki sprzęt uzbrojenia
polskich jednostek zaangażowanych w manewry.
Byli już m.in. na Łotwie, Litwie, Słowacji,
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Jakie wymogi muszą spełniać kandydaci chcący u was służyć?
Podstawą jest posiadanie prawa jazdy najwyższej kategorii C i E. Dotyczy to zarówno podoficerów, jak i szeregowych. Bardzo ważne jest też doświadczenie w prowadzeniu ciężkich
pojazdów z przyczepami i naczepami,
czyli liczba kilometrów przejechanych
podczas transportowania ładunków
ponadgabarytowych. Mile widziani są
kierowcy pracujący wcześniej w transporcie międzynarodowym. Nie ma
możliwości, aby usiadł u nas za kierownicą zestawu niskopodwoziowego
ktoś początkujący. Nawet nowi kierowcy z dużą praktyką przez długi czas nie
mogą jeździć sami, a jedynie w parze
jako pomocnicy znacznie bardziej doświadczonych kierowców.

8 2

W jaki sposób chętni mogą dostać się
do służby w batalionie?
Jesteśmy jedną z niewielu jednostek,
w której są obsadzone wszystkie stanowiska dla szeregowych oraz oficerskie,
a wakaty mamy jedynie na podoficerskich. Mowa o stanowiskach specjalistycznych i miejscach dla dowódców
drużyn. Oczywiście, tak jak wszędzie,

również i u nas następuje naturalna rotacja ludzi. Dzisiaj szeregowych nie
potrzebujemy, ale za jakiś czas miejsce
może się zwolnić.

A R C H .

N

a czym polega specyfika
jednostki, którą Pan dowodzi?
82 Batalion Ewakuacji
Sprzętu jest jedyną jednostką o tak dużym potencjale transportowym i ewakuacyjnym w polskiej armii. Do naszych obowiązków należy przede
wszystkim transport drogowy ładunków ponadnormatywnych. Przewozimy ciężki sprzęt, głównie gąsienicowy,
taki jak czołgi, armatohaubice Krab,
pływające transportery samobieżne,
ale też rosomaki czy bojowe wozy piechoty. W czasie konfliktu zbrojnego jesteśmy przygotowani do ewakuacji
z pola walki wszelkiego sprzętu jednostek bojowych.

Kierowca w razie potrzeby musi stać
się nagle strzelcem ochraniającym
pojazd i ładunek, chemikiem, który
odkazi zestaw, a także mechanikiem,
elektrykiem lub… kasjerem.

w Rumunii i na terenie Niemiec. Rocznie swoimi
zestawami niskopodwoziowymi pokonują po europejskich drogach ponad 250 tys. km.
KRĘTA DROGA DO CELU
Jednostka wykonuje zadania zlecone przez dowództwo 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, której podlega. Ściśle natomiast współpracuje z Wojskową Komendą Transportu z Wrocławia. To ta
instytucja przed każdym zadaniem planuje, którą
trasą mają jechać zestawy batalionu, i koordynuje
podróż. Informuje, gdzie na drodze są newralgiczne punkty i trzeba zachować szczególną ostrożność, w którym miejscu kierowcy mogą urządzić
postój, bo zmieści się tam kilka dużych zestawów.

Codzienna służba
żołnierzy 82 bes
nie jest łatwa.
Większość z nich,
niczym kierowcy
TIR-ów z dużych baz
transportowych,
wiele dni i nocy spędza poza domem.
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82 BATALION EWAKUACJI SPRZĘTU

B

atalion został sformowany w 2007 roku na
mocy rozkazu dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od momentu powstania
stacjonuje w Oleśnicy.
Przez lata funkcjonowania
żołnierze jednostki ściśle
współpracują z lokalną spo-

łecznością. Często uczestniczą w różnych uroczystościach. Identyfikują się
z miejscem pełnienia służby. W maju 2022 roku podczas obchodów święta jednostki batalion otrzyma sztandar ufundowany przez władze
i społeczeństwo Oleśnicy.

W hardunie zamontowano m.in. żuraw
hydrauliczny o maksymalnym udźwigu 3900 kg.

WYPOSAŻENIE
82

Batalion Ewakuacji Sprzętu ma
w swoim wyposażeniu m.in.
ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego Scania CB8x8 EHZ
Hardun, przeznaczony w szczególności
do zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych w transportery
opancerzone Rosomak i inne opracowane na ich bazie. Opancerzone wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2 na

Dla kierowców batalionu przetransportowanie ładunku
z punktu A do punktu B wcale nie jest takie proste. Bywa, że
trasa, która ma długość 50 km i można ją pokonać zwykłym
pojazdem w godzinę, dla nich wydłuża się do 200 km. „Tak
było na przykład rok temu podczas przewożenia czołgów
z poligonu w Nowej Dębie do Niska, do którego jest 45 km.
Musieliśmy pokonać wtedy 250 km, bo gdzieś po drodze były prowadzone prace remontowe”, mówi kpt. Rafał Dyła, dowódca kompanii transportowej batalionu.
Dlaczego tak się dzieje? Specjaliści z Wojskowej Komendy Transportu, ustalając drogę przejazdu z ładunkiem
ponadnormatywnym ważącym często ponad 55 t, muszą
uwzględnić wszelkie przewężenia spowodowane na przykład remontem i sprawdzić, czy przepusty, mostki i mosty
mają wymaganą nośność. Biorą pod uwagę, czy wiadukty

podwoziu czołgu T-55 służą do ewakuacji
oraz udzielania pierwszej pomocy technicznej pojazdom gąsienicowym uszkodzonym na polu walki. Podstawowym
sprzętem wykorzystywanym na co dzień
są ciągniki siodłowe Iveco Trakker, które
w połączeniu z naczepą niskopodwoziową Auto-Hit NS 600W stanowią zestawy
do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o wadze do 60 t.

lub tunele na trasie są wystarczająco wysokie oraz czy nie
ma tam elektrycznych trakcji, m.in. tramwajowych, które
lufa przewożonego czołgu lub działa mogłaby zerwać.
Zestaw z 82 Batalionu, a tym bardziej kolumna takich
pojazdów, nigdy nie pokonuje trasy samodzielnie. Z oleśnickiej jednostki kierowcy zawsze wyjeżdżają pilotowani
przez żołnierzy z kompanii regulacji ruchu, a w niektórych
przypadkach przez Żandarmerię Wojskową.
ELITA KIEROWCÓW
Każdy z kierowców batalionu powinien legitymować się
kategorią prawa jazdy C plus E i mieć doświadczenie
w transportowaniu ładunków ponadgabarytowych. Ale
obowiązki żołnierzy nie ograniczają się do kierowania
ciężkimi pojazdami. Kierowca w razie potrzeby musi
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KAŻDY ŻOŁNIERZ
BATALIONU, PODOBNIE JAK W JEDNOSTKACH OPERACYJNYCH,
BEZUSTANNIE DOSKONALI SIĘ W WOJSKOWYM RZEMIOŚLE

stać się nagle strzelcem ochraniającym pojazd i ładunek, chemikiem,
który odkazi zestaw, a czasami mechanikiem, elektrykiem lub… kasjerem, gdy na przykład za granicą trzeba zapłacić gotówką cywilnej firmie
pilotującej pojazd po drogach, bo nie
wszędzie robią to żołnierze regulacji
ruchu danego państwa.
Niejako odrębną grupę żołnierzy
stanowią kierowcy obsługujący najnowszy nabytek batalionu – ciężki kołowy pojazd ewakuacji
i ratownictwa technicznego Hardun, których w armii od
dwóch lat mamy zaledwie 27. Batalion otrzymał jeden
z nich. St. szer. Rafał Kita, który jest operatorem tego sprzętu, najpierw zaliczył tygodniowy kurs budowy i eksploatacji
pojazdu u producenta w Siemianowicach Śląskich. Później
wyjechał na czteromiesięczny kurs do Grudziądza, gdzie
zdobywał uprawnienia w specjalności spawacza elektrycznego i gazowego, obsługi agregatu prądotwórczego, tworzenia
sieci elektrycznej. Pojazd jest wyposażony w sprzęt ratownictwa drogowego, m.in. nożyce, rozpieracze, podnośniki
hydrauliczne czy piły, więc kurs polegał także na nauce posługiwania się nim. Łącznie st. szer. Rafał Kita zdobył osiem
dodatkowych uprawnień. Aby całkowicie zakończyć przygotowanie do obsługi harduna, musi jeszcze zaliczyć kurs
z ratownictwa medycznego.
Kierowcy 82 Batalionu najczęściej przewożą gąsienicowy sprzęt uzbrojenia, czyli wszelkiego rodzaju czołgi, armatohaubice Krab czy pływające transportery (PTS-y).
Zdarzają się jednak nietypowe ładunki. Najciekawszym
i zarazem trudnym zadaniem był transport kutra KH-200.
Na lądzie trzeba było umieścić go na specjalnej przyczepie,
ale jest ona dosyć niska, co spowodowało dodatkowe komplikacje. „Podczas wprowadzania przyczepy po rampie na
zestaw niskopodwoziowy, gdy wjechał przód, tył kutra zahaczał o ziemię. Trzeba było obniżać najazd, spuścić trochę
powietrza z kół, aby całość mogła bez uszkodzeń wjechać
na nasz zestaw”, opowiada sierż. Tomasz Kita, technik
kompanii transportowej.
WYŻSZA SZKOŁA JAZDY
Zmorą każdego kierowcy w trasie jest złapanie gumy.
Nie inaczej sprawa wygląda z kierowcami 82 Batalionu
Ewakuacji Sprzętu, ale w ich przypadku wymiana koła
w przyczepie niskopodwoziowej, na którą załadowano na
przykład 57-tonowy czołg, jest niebezpieczna. „Podczas
jazdy koła bardzo się nagrzewają. Aby dostać się do uszkodzonego koła wewnętrznego, kierowca musi zdjąć zewnętrzne, które na skutek temperatury w każdej chwili może eksplodować”, tłumaczy st. kpr. Przedwojewski. Dlatego
kierowcy podchodzą do tego z wielką ostrożnością, trochę
jak saperzy.
„Praca naszych kierowców tylko pozornie jest łatwa. Jazda tak długim zestawem, z tak dużym obciążeniem i do te-
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go w kolumnie, wymaga nieustannej
koncentracji. Najbardziej utrudniają
nam pracę inni użytkownicy drogi.
Zdarza się, że mimo sygnałów żołnierzy z kompanii regulacji ruchu kierowcy osobówek wjeżdżają między
nasze zestawy”, mówi kpt. Dyła.
Sierż. Kita, technik kompanii transportowej, dodaje, że taka niefrasobliwość to prosta droga do tragedii. „My,
mając do pomocy żołnierzy regulujących ruchem, często przejeżdżamy skrzyżowania na czerwonych światłach. Cywilny kierowca nie wie o tym i nagle
hamuje, gdy zobaczy czerwone. Wtedy o wypadek nie jest
trudno, bo na nagłe, ale bezpieczne zahamowanie naszym
ciężkim zestawem przy dozwolonej prędkości 60 km/h potrzebujemy blisko 100 m”, wyjaśnia technik.
Takie nagłe hamowanie było przyczyną jedynego
w wieloletniej historii jednostki wypadku, który przydarzył się kierowcom batalionu, w czerwcu 2021 roku. Media pisały wówczas, że na autostradzie A6 w okolicy
Szczecina wjechały na siebie zestawy wiozące czołgi. Na
skutek kolizji dwa pojazdy stanęły w płomieniach. Zapaliły się także dwa czołgi. Przyczyny wypadku cały czas
badają biegli. Żandarmeria i prokuratura prowadzą w tej
sprawie dochodzenie.

NA CZAS W I P
W czasie kryzysu żołnierze 82 Batalionu Ewakuacji
Sprzętu działają w rejonie odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie i 4 Bazy we Wrocławiu. Ich zadaniem jest ewakuacja uszkodzonego sprzętu
z pola walki. W wypadku sprzętu gąsienicowego zadanie
to żołnierze wykonują, używając nie tylko zestawów niskopodwoziowych, lecz także wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2. Pojazdy kołowe, takie jak rosomaki,
ewakuują hardunem.
Każdy żołnierz batalionu, podobnie jak w jednostkach
operacyjnych, bezustannie doskonali się w wojskowym rzemiośle. Cały skład osobowy systematycznie bierze udział
w planowych szkoleniach, podczas których ćwiczy strzelania, uczestniczy w zajęciach z łączności, udzielania pomocy medycznej, taktycznych czy inżynieryjno-saperskich.
Pod tym względem kierowcy nie mają taryfy ulgowej.
Raz w roku jednostka powołuje na ćwiczenia żołnierzy
rezerwy, którzy mają zasilić pododdział w przypadku ogłoszenia mobilizacji. Bywa, że na kilkudniowe przeszkolenie
trafia jednorazowo do batalionu nawet stu rezerwistów.
Codzienna służba żołnierzy 82 bes nie jest łatwa. Większość z nich, niczym kierowcy TIR-ów z dużych baz transportowych, wiele dni i nocy spędza poza domem. Mają jednak trudniej niż ich cywilni odpowiednicy. Ładunki, które
przewożą, są bowiem szczególnego przeznaczenia. Od terminowości ich dostaw zależy bardzo często, czy kompania
lub pluton wojsk operacyjnych wykona zadanie.
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14 osób na pokładzie.
Ponad 6500 miejsc pracy w Polsce.
Wspólna przyszłość.
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PIES
NA EMERYTURZE

Emerytura wypłacana w karmie? Tak! W grudniu
wchodzą w życie przepisy, dzięki którym zwierzęta
po zakończeniu służby pozostaną na utrzymaniu
armii. Psy i konie będą też miały dożywotnio
zapewnioną opiekę weterynaryjną.
MAG DA LE NA

KOWAL S K A - S E N D EK

F

aro to owczarek belgijski malinois, który niemal pięć
lat służył w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Ten szybki, zwinny i chętny do pracy pies został wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych oraz do walki. W 2018 roku, niespełna rok po
rozpoczęciu służby wojskowej, Faro wyjechał do Afganistanu na swoją pierwszą z dwóch misji w tym kraju. „Chcieliśmy sprawdzić, jak będzie pracował
w nowym miejscu i klimacie, jak poradzi sobie
w wysokiej temperaturze. Robiłem treningi w samo
południe w słońcu, by zobaczyć, na co go stać. Żar lał
się z nieba, a pies cały czas miał siłę i chęć do pracy”, wspomina „Lopez”, wieloletni operator JWK
i przewodnik psa bojowego. „Pewnej nocy razem
z pododdziałem afgańskich kontrterrorystów ruszyliśmy na operację. Musieliśmy przejść po lekko uszkodzonym mostku, a podejrzewaliśmy, że może tam być
podłożony ładunek wybuchowy. Faro sprawdził teren,
żebyśmy mogli iść dalej”, opowiada „Lopez”.
Psy bojowe z JWK przez dwa lata brały udział we
wszystkich operacjach specjalnych razem z komandosami
tworzącymi pododdział SOAT-50 (Special Operations
Advisory Team). Sprawdziły się w akcjach bezpośrednich,
aresztowaniach, pomagały także w lokalizowaniu składów
materiałów wybuchowych. „Służba na misji to dla psów
ogromny wysiłek. Były i są dla nas wielkim wsparciem”,
dopowiada operator.
Psy bojowe różnych specjalności służą także w Jednostce
Wojskowej GROM, która jako pierwsza wprowadziła do
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WIKT I OPIERUNEK
Jak informuje Departament Wojskowej Służby
Zdrowia, który prowadzi nadzór nad zwierzętami służbowymi, w Siłach Zbrojnych RP służy
105 psów oraz 37 koni. Psy są przygotowane do
działań bojowych, wykrywania narkotyków
i materiałów wybuchowych, wykonują zadania
patrolowe, wartownicze oraz od niedawna także
poszukiwawcze. Konie zaś pełnią funkcje reprezentacyjne w Szwadronie Kawalerii
Wojska Polskiego.
Status prawny zwierząt, nie tylko
w policji i wojsku, ale także w służbie
więziennej, strażach granicznej, pożarnej
i marszałkowskiej, porządkuje ustawa wchodząca w życie 21 grudnia 2021 roku. Szczegółowe przepisy dotyczące służby zwierząt w wojsku
oraz ich emerytur będzie zaś regulować rozporządzenie ministra obrony, które trafiło już do uzgodnień międzyresortowych. „Resort obrony od wielu lat udoskonala przepisy dotyczące zwierząt
służbowych. Nasze starania mają na celu zapewnienie im kompleksowej ochrony”, przyznaje inspektor weterynaryjny WP, płk lek. wet. Tomasz
Zajączkowski. Dodaje, że nowa ustawa jest naj-

ważniejszym krokiem do zagwarantowania
zwierzętom komfortu w czasie służby i po jej
zakończeniu. „Wprowadzone przepisy wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
w tym samych żołnierzy i wojskowych lekarzy
weterynarii. Zapisy zawarte w ustawie wdrażają
w życie idee praw zwierząt, których poszanowanie jest obowiązkiem nas wszystkich”, dodaje
płk Zajączkowski.
Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym
w MON-ie każdy pies i koń służbowy wycofany
ze służby (pies po dziewięciu latach, koń po
osiemnastym roku życia) oraz pies kontraktowy,
który pełnił tę służbę przynajmniej przez pięć lat,
otrzyma różne świadczenia, m.in. opiekę lekarsko-weterynaryjną. Będzie również sprawowany
nadzór nad warunkami utrzymania psów lub koni.
Zwierzęta na emeryturze mają także zapewnione
wyżywienie (w naturze lub zryczałtowany ekwiwalent wypłacany opiekunowi raz w miesiącu).
Co więcej, przepisy dopuszczają wycofanie zwierząt ze służby wcześniej, ze względu na przykład
na ich zły stan zdrowia.
NOS TO PODSTAWA
Nowe regulacje, zwłaszcza te dotyczące psich
emerytur, cieszą opiekunów zwierząt. „To długo
wyczekiwana zmiana, która znacznie odciąży budżet domowy żołnierzy biorących takie psy pod
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D A N I E L

służby w wojsku zwierzęta o tego rodzaju umiejętnościach, oraz w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

D M I T R I E W

PSY BOJOWE SŁUŻĄ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW,
STOŁECZNYM ODDZIALE SPECJALNYM ŻW I W GROM-IE

ierwszeństwo w opiece nad psami kończącymi służbę w wojsku mają ich przewodnicy. Jeśli
oni nie są w stanie zająć
się zwierzętami, to te mogą zostać w jednostce
wojskowej jako psy gospodarcze lub trafić do
Wojskowego Ośrodka Far-

macji i Techniki Medycznej w Celestynowie, gdzie
będą miały zapewnione
odpowiednie warunki życia i opiekę medyczną.
Wycofane ze służby konie zgodnie z ustawą będą przekazywane za pośrednictwem Agencji
Mienia Wojskowego do

opiekę. Często zwierzęta odchodzą ze służby schorowane
i potrzebują nie tylko podstawowej opieki weterynaryjnej,
lecz także specjalistycznego leczenia oraz odpowiedniej karmy”, mówi st. chor. sztab. Grzegorz Jałocha z Wydziału
Techniki Kryminalistycznej Komendy Głównej Żandarmerii
Wojskowej.
Żandarmskie psy specjalizują się w wykrywaniu materiałów wybuchowych oraz wyszukiwaniu narkotyków, ostatnio
kilka z nich przeszło także szkolenia z poszukiwania zapachu banknotów. „Psy z warszawskiego oddziału specjalnego
zabezpieczają i kontrolują miejsca pobytu delegacji międzynarodowych i ministerialnych, a te z oddziałów terenowych
ŻW są wykorzystywane w działalności dochodzeniowo-śledczej lub profilaktyce. Kontrolują także bagaże żołnierzy wylatujących na misje i tych, którzy z nich wracają”, mówi
st. chor. sztab. Jałocha. Przypomina też, że jeszcze kilka lat
temu psy żandarmskie razem z tymi służącymi w 2 Pułku
Saperów w Kazuniu pełniły służbę w Afganistanie. „Brały
udział w patrolach, akcjach bojowych, wykonywały kontrole
pirotechniczne i antynarkotykowe. Służyły także w ochronie
bazy, sprawdzając wjeżdżające pojazdy i ludzi. Nieraz zdarzyło się, że czworonogi sygnalizowały nam obecność materiałów wybuchowych”, wspomina.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami psy kupuje i szkoli Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Mogą to robić również JWK, GROM i specżandarmi. Psy kontraktowe, służące w WOT, nabywa z kolei
żołnierz przewodnik. Terytorialsi zabiegali o to, by psy kontraktowe zostały ujęte w nowej ustawie. „Chcieliśmy, aby nasze zwierzęta były traktowane na równi z innymi służącymi
czworonogami”, mówi st. szer. Monika Krasińska-Ligejka
z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie ta
jednostka prowadziła pilotażowy program grup poszukiwawczo-ratowniczych K9. „Od teraz nasze psy po odsłużeniu pięciu lat będą miały gwarantowane dożywotnie wyżywienie i opiekę weterynaryjną”, komentuje Krasińska-Ligejka. Jest właścicielką i przewodniczką dwóch psów,
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organizacji pożytku publicznego, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt. Instytucje przyjmujące konie muszą się zobowiązać
do zapewnienia im odpowiednich warunków oraz
zaniechania zamiaru
sprzedaży do rzeźni.

które służą w WOT, Aresa i Carbona. To pierwsze psy poszukiwawcze w Wojsku Polskim.
GPR K9 brała udział m.in. w poszukiwaniu zaginionych
dzieci i osób starszych. „To były przełomowe momenty, bo
udowodniliśmy, że mamy wysokie kompetencje w tej dziedzinie”, podkreśla st. szer. Krasińska-Ligejka. Psy z WOT-u
są obecnie wykorzystywane w działaniach na granicy polsko-białoruskiej. „Prowadziliśmy tam zadania szkoleniowe. Pokazywaliśmy żołnierzom, jak powinno wyglądać
przeszukiwanie lasów”, opowiada przewodniczka psa
z 13 ŚBOT.
Przed rozpoczęciem służby u terytorialsów czworonogi muszą zdać egzamin na psa ratowniczego w straży pożarnej i być
pozytywnie zaopiniowane przez WOFiTM w Celestynowie.
Dopiero po podpisaniu kontraktu z właścicielem zwierzęcia
wojsko łoży na jego utrzymanie. I tu terytorialsi zwracają uwagę na pewien problem. Zgodnie z nowymi przepisami do służby kontraktowej o specjalności ratowniczej może być przyjęty
pies w wieku do 72 miesięcy, zdrowy oraz posiadający kompletne uzębienie. „Pies poszukiwawczy ma być skuteczny
w pracy i o jego przydatności do służby nie powinien decydować ubytek zęba czy jakiś inny defekt”, mówią przewodnicy
z WOT-u i dodają: „Przygotowanie psa i przewodnika do specjalistycznego egzaminu zajmuje wiele miesięcy. I nawet jeśli
zwierzę zda egzaminy z najlepszym wynikiem, to później może się okazać, że po badaniach w Celestynowie będzie zdyskwalifikowane, np. ze względu na jakąś drobną wadę”.
Wróćmy jednak do Faro z Lublińca. W trakcie służby pies
nabawił się licznych kontuzji i zwyrodnienia stawów. Zaczął
kuleć, wymagał farmakoterapii i rehabilitacji. Gdy skończył
osiem lat, we wrześniu 2021 roku pożegnał się z wojskiem.
Trafił do domu swojego przewodnika i przyjaciela – operatora
JWK. Niestety Faro, jak i i inne psy wojskowe, nie dostanie
gwarantowanej pełnej opieki emerytalnej, bo zakończył służbę, zanim przepisy weszły w życie. Z takiej możliwości skorzystają zaś zwierzęta, które do grudnia 2021 roku odeszły na
emeryturę we wszystkich innych służbach mundurowych.

„ L O P E Z A ”
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ARMIA / CYBERBEZPIECZEŃSTWO
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ZDZ I KOT

Ustawowe porządki
W

śród projektów zaplanowanych w ramach programu CYBER.MIL.PL jedną
z czołowych pozycji zajmuje formowanie wojsk obrony cyberprzestrzeni. Na
poziomie operacyjno-technicznym ogromną pracę wykonuje tu gen. bryg. Karol
Molenda. Kluczowe decyzje o charakterze strategicznym i strukturalnym często
są jednak związane z koniecznością wprowadzenia zmian w obowiązującym porządku prawnym. Dlatego w obszarze cyberobrony fundamentalne znaczenie będzie miała ustawa o obronie ojczyzny, której projekt został zaprezentowany publicznie przez wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
Na mocy przepisów ustawy o obronie ojczyzny będzie funkcjonował specjalistyczny komponent wojsk obrony cyberprzestrzeni. Biorąc pod uwagę zadania resortu obrony, wynikające m.in. z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, oraz specyficzne
potrzeby formowanego komponentu, zasadnie planuje się podporządkowanie go bezpośrednio ministrowi obrony narodowej do czasu mianowania naczelnego dowódcy sił zbrojnych.
Szef resortu ma też określić szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną dowództwa komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych. Wyzwaniem będzie pogodzenie potrzeb komunikacyjnych związanych
z jego funkcjonowaniem (choćby w kwestii akcji rekrutacyjnych) z możliwie najdalej idącą
ochroną dotyczących go informacji.
Niezwykle istotne jest przybliżenie na poziomie ustawowym działania zarówno samego
komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, jak i jego dowódcy. W projekcie przyjmuje się
zatem, że wojska te zajmują się realizacją pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni,
w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów kluczowych dla sił zbrojnych. Według taksonomii NATO można tutaj wyróżnić cztery
typy operacji: ochronne, obronne, ofensywne i rozpoznawcze, które służą zarówno zapewnieniu własnego bezpieczeństwa, jak też zniechęceniu i odstraszaniu przeciwnika.
W polskim projekcie uwypukla się przede wszystkim warstwę ochronną i obronną. Pierwsza z nich oznacza m.in. stałe rozpoznawanie motywacji, technik, narzędzi i procedur stosowanych przez potencjalnych przeciwników oraz działania zapobiegające wrogiemu ich wykorzystaniu. Aktywna obrona będzie zaś obejmować zarówno rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, jak i podejmowanie działań wyprzedzających. Uwzględniając charakter
cyberprzestrzeni jako domeny operacyjnej, przesądzono też, że prowadzone w niej działania
nie będą oznaczały użycia sił zbrojnych poza granicami państwa.
Wśród zadań dowódcy komponentu wyróżnić można zarówno te
o charakterze planistycznym, szkoleniowym, infrastrukturalnym, kontrolnym czy związane ze współpracą międzyinstytucjonalną, jak i ściśle operacyjne, polegające na prowadzeniu działań i operacji w cyberprzestrzeni, a także zapewnianiu wsparcia podczas operacji militarnych prowadzonych przez siły zbrojne oraz operacji w układzie
sojuszniczym i koalicyjnym.

TOMASZ ZDZIKOT jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Był wiceministrem obrony narodowej
oraz pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
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PLUT. JAROSŁAW STAŚTO
Data i miejsce urodzenia:
29 lipca 1982 roku, Mielec.

W wojsku służy
od: 2002 roku
(z przerwami).
W WOT od
2017 roku.

Zajmowane stanowisko: dowódca sekcji w 33 Batalionie Lekkiej Piechoty
w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

EDUKACJA WOJSKOWA:

kurs podoficerski, szkoła podoficerska, kursy specjalistyczne.
ZO S TA Ł E M Ż O Ł N I E R Z E M , B O :

od najmłodszych lat byłem zafascynowany historią, co przełożyło
się na zainteresowanie mundurem i służbą ojczyźnie.
MOJE NA JWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE:

syn Mateusz.
PRZEŁOMOWE W YDARZENIE W ŻYCIU:

ślub. Jestem też dumny z ukończenia w listopadzie kursu na
stopień sierżanta w Szkole Podoficerskiej „Sonda”.
MISJE I ĆWICZENIA:

NAJLEPSZA BROŃ:

karabinek szturmowy Beryl.
G DY B Y M N I E ZO S TA Ł Ż O Ł N I E R Z E M , B Y Ł B Y M D Z I Ś :

spełniałbym się dalej zawodowo. Pracuję w dużej firmie
na kierowniczym stanowisku. W pracy mogę wykorzystywać
doświadczenia ze służby wojskowej, a w czasie służby wiedzę
i doświadczenia z pracy.

GDYBYM MÓGŁ ZMIENIĆ COŚ
W WOJSKU, POSTAWIŁBYM NA POPRAWĘ JAKOŚCI SZKOLENIA KOSZTEM LICZEBNOŚCI ŻOŁNIERZY
HOBBY:

sport

film

projektowanie CAD/CAM
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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 . A R C H . P R Y W A T N E

jako instruktor brałem udział w wielu szkoleniach podstawowych
i wyrównawczych. Uczestniczyłem też w kursie podoficerskim oraz
w ćwiczeniach „Ocelot” w 2021 roku i „Dragon” w 2020 roku.

60

ARMIA / WETERANI

Śmigłowce były
jego żywiołem
Koledzy Karola Szlązaka wspominają,
że roztaczał wokół siebie pozytywną energię.
Podkreślają też, że był dokładny w tym, co robił,
i konsekwentnie dążył do celu.
M AŁ GO R ZATA

S C HWA RZ GRUB ER

Z

szarej, granitowej płyty w kościele garnizonowym w Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie stacjonuje
7 Dywizjon Lotniczy wchodzący w skład
25 Brygady Kawalerii Powietrznej, patrzy 11 żołnierzy, którzy zginęli w Iraku i Afganistanie. W lewym górnym rogu jest tabliczka ze zdjęciem Karola Szlązaka i krótką notką: stopień, imię i nazwisko, jednostka, kontyngent, data śmierci, czarny
krzyż z boku. Chorąży był jednym z pierwszych
żołnierzy 25 Brygady, którzy zginęli na misjach.

UPARCIE DO CELU
Przygoda Karola Szlązaka z wojskiem rozpoczęła się w 2000 roku od służby zasadniczej na stanowisku kierowcy w 1 Dywizjonie Lotniczym w Leźnicy Wielkiej. Już wtedy z błyskiem w oku opowiadał o śmigłowcach, skokach spadochronowych
i towarzyszącej im adrenalinie. „Śmigłowce były
jego żywiołem. Znajomi śmiali się, że Karol zdradza mnie z tymi maszynami, bo częściej rozmawia
o nich niż o rodzinie. Nie byłam zazdrosna, bo rozumiałam jego pasję”, wspomina żona Renata.
Szybko podjął decyzję o związaniu swojej przyszłości z mundurem. „W 2000 roku jako kadeci
przekroczyliśmy bramę Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy. Po dwóch latach
nauki, jako młodsi chorążowie, trafiliśmy do 7 Dywizjonu Lotniczego”, mówi mjr Kamil Mąkola,
przyjaciel Karola Szlązaka, który do dziś służy
w tej jednostce. Jak wspomina oficer, Karol marzył, aby zostać technikiem pokładowym, i uparcie
dążył do tego celu. Najpierw jako technik naziemny przygotowywał śmigłowce do lotu, wykonywał
drobne naprawy, wykrywał usterki. Czuł brzemię
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odpowiedzialności, bo wiedział, że od jego pracy
zależy życie załogi. Po dwóch latach służby awansował na stanowisko starszego technika śmigłowców w kluczu rozpoznania
eskadry śmigłowców.
„Dokształcał się, dużo
czytał. Świetnie odnajdywał
się w pracy zespołowej. Miał
szeroko rozwinięty zmysł
techniczny. Z czymś takim
trzeba się urodzić”, ocenia
mjr Kamil Mąkola. Jak opowiada, dla Karola Szlązaka
nie było problemów nie do
rozwiązania. Gdy koledzy
przychodzili rano na służbę,
nikt nie pytał, czy jest już na
swoim stanowisku – było
wiadomo, że przyszedł jako pierwszy.
CHŁOPAKI PAMIĘTAJĄ
W 2004 roku mł. chor. Karol Szlązak został wyznaczony na stanowisko technika klucza śmigłowców W-3 Sokół w Samodzielnej Grupie Powietrzno-Szturmowej III zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego Irak.
„Bardzo chciał wyjechać na tę misję. Jego koledzy z eskadry byli na pierwszej i drugiej zmianie.
Cieszył się, że pojedzie na kolejną. Z Iraku dzwonił
codziennie i opowiadał o życiu na misji, o lotach,
no i oczywiście o ukochanych śmigłowcach. Był
dumny, że jest żołnierzem, technikiem pokładowym i że służy w PKW”, opowiada żona.
Na III zmianie PKW Irak polscy żołnierze dysponowali kilkoma śmigłowcami Sokół. „Maszyny

Dla Karola Szlązaka
nie było problemów,
których nie dałoby się
rozwiązać. Gdy koledzy przychodzili rano
na służbę, nie pytali,
czy jest już na swoim
stanowisku – wiedzieli, że przyszedł jako pierwszy.
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te, a także Mi-8 były używane do transportu oraz ewakuacji
rannych. Na przykład przed wyjazdem konwoju z bazy w Diwaniji do Bagdadu wykonywały loty rozpoznawcze, z powietrza wspierały także pododdziały, które jeździły z zaopatrzeniem”, wspomina płk rez. Krzysztof Boczkowski, dowódca Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej
III zmiany PKW Irak. Śmigłowce latały w trudnych warunkach, bo na przykład temperatura w słońcu dochodziła nawet
do 60–70ºC. Ze względów bezpieczeństwa poruszały się na
wysokości do 20 m – w tzw. lotach koszących. Nie uczestniczyły w akcjach bojowych.
„Trzymaliśmy się blisko, często razem lataliśmy, bo w śmigłowcu musiało być dwóch techników pokładowych, z których jeden był strzelcem”, wspomina chor. w st. spocz. Marek
Kaniewski, który na III zmianie w Iraku był żołnierzem
Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej. Wspomina
Karola jako dobrego kolegę, który roztaczał wokół siebie pozytywną energię, a także był duszą towarzystwa. „Wszyscy go
lubili, nie słyszałem, aby ktoś powiedział o nim złe słowo. Nigdy nie odmówił pomocy, zarówno w sprawach prywatnych,
jak i służbowych”, dodaje. Potwierdza to mjr Kamil Mąkola
z 7 Dywizjonu: „Nawet gdy ktoś miał doła, po kilku minutach
spędzonych z Karolem zapominał o rozterkach dnia powszedniego”, wspomina oficer.
III zmiana PKW Irak nie należała do łatwych. Zamachy,
zasadzki, miny pułapki – to wszystko stanowiło codzienność.
Podróżowanie śmigłowcem wydawało się najlepszym rozwiązaniem. „Można się było szybko wydostać ze strefy zagrożenia. Lataliśmy głównie nad pustynnymi terenami. Było
bezpieczniej niż w miastach”, dodaje płk rez. Krzysztof
Boczkowski.
Tak też miało być 15 grudnia 2004 roku. W ten pogodny,
bezchmurny dzień W-3 Sokół wyleciał z Bagdadu przed południem czasu irackiego. W Karbali zabrał kilka osób i wystartował w kierunku Diwaniji. Jak informował ppłk Artur
Domański, rzecznik Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, był to rutynowy lot transportowy połączony z zadaniami o charakterze rozpoznawczym. Na pokładzie oprócz
żołnierzy znajdowali się lekarz i pielęgniarki organizujący
tzw. białe dni, podczas których badali miejscową ludność.
Kłopoty zaczęły się 8 km od Karbali. Nagle, kilkanaście
metrów nad ziemią, wyłączyły się silniki. Pilot próbował
awaryjnie lądować, ale nie zdołał bezpiecznie posadzić maszyny na ziemi. Zginęli: mł. chor. Karol Szlązak, kpt. Jacek
Kostecki, okulista z 2 Szpitala Operacji Pokojowych z Wrocławia, oraz drugi pilot, chor. Paweł Jelonek z 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Sześć
osób było rannych.
Pośmiertnie Karol Szlązak został awansowany do stopnia
chorążego oraz odznaczony za odwagę i dzielność. Każdego roku 15 grudnia, w rocznicę jego śmierci, o 8.00 rano
w kościele w Opocznie odprawiana jest w jego intencji
msza święta. Zawsze przyjeżdża delegacja z 7 Dywizjonu
Lotniczego. „Chłopaki pamiętają, ja też tam jestem”, mówi
mjr Kamil Mąkola.

PO LEGLI

Pamiętamy

szer. Dariusz Wagner
6 grudnia 2009 roku,
EUFOR Bośnia i Hercegowina
ppłk Zbigniew Wydrych
11 grudnia 1999 roku, KFOR Kosowo
plut. Krzysztof Wysocki
12 grudnia 2005 roku, UNDOF Syria
kpt. Tadeusz Rogala
14 grudnia 2019 roku, PKW Łotwa
mjr Jacek Kostecki
15 grudnia 2004 roku, PKW Irak
st. chor. Paweł Jelonek
15 grudnia 2004 roku, PKW Irak
chor. Karol Szlązak
15 grudnia 2004 roku, PKW Irak
kpr. Michał Kołek
19 grudnia 2009 roku, PKW Afganistan
mł. chor. Piotr Ciesielski
21 grudnia 2011 roku, PKW Afganistan
sierż. Łukasz Krawiec
21 grudnia 2011 roku, PKW Afganistan
sierż. Marcin Szczurowski
21 grudnia 2011 roku, PKW Afganistan
sierż. Marek Tomala
21 grudnia 2011 roku, PKW Afganistan
sierż. Krystian Banach
21 grudnia 2011 roku, PKW Afganistan
kpr. Gerard Wasilewski
22 grudnia 2003 roku, PKW Irak
sierż. Zbigniew Biskup
22 grudnia 2011 roku, PKW Afganistan
chor. Stefan Sekuła
24 grudnia 1992 roku, UNTAC Kambodża
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Największym
potencjałem obronnym wśród europejskich
członków NATO, jeśli chodzi
o systemy średniego zasięgu
zdolne zwalczać rakiety, dysponują Niemcy, którzy kupili system Patriot już w latach
osiemdziesiątych
XX wieku.

WSPÓLNA
ODPOWIEDŹ
TA DEUSZ

WRÓ B EL

Członkowie NATO pogłębiają
współpracę na rzecz wzmocnienia
zdolności obrony powietrznej w Europie, w tym
zwalczania rakiet.
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F E D E R A C J I

Oprócz rakiet Rosja
modernizuje też flotę
ich nosicieli. Jej lotnictwo dysponuje
m.in. nowymi wielozadaniowymi bombowcami taktycznymi Su-34.

R O S Y J S K I E J

A

tut Rosji w polityce międzynarodowej stanowi siła militarna, której
jest gotowa użyć, co zresztą udowodniła w Gruzji, na Ukrainie
i w Syrii. Moskwa może też wykorzystać ją do szantażowania rywali,
a do tego idealnie nadają się – podobnie jak w czasach zimnej wojny
– rakiety mogące przenosić głowice nuklearne. Powrót takiego zagrożenia spowodował, że Sojusz Północnoatlantycki musi wzmocnić
swe zdolności obronne w tej dziedzinie. „Wdrażamy zrównoważony pakiet środków politycznych
i wojskowych, aby odpowiedzieć na to zagrożenie”,
oświadczył 21 października 2021 roku sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas spotkania
szefów resortów obrony państw Sojuszu. „Obejmuje on znaczące ulepszenia naszej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej”, dodał. Podczas
spotkania 15 państw NATO potwierdziło swoj e zobowiązanie do rozwijania, nabywania i dostarczania zdolności naziemnej obrony powietrznej w formacie
wielonarodowym.
Jedną z inicjatyw
jest opracowanie
i wprowadzenie modułowego rozwiązania dla obrony powietrznej bardzo krótkiego, krótkiego i średniego zasięgu
– Modular Ground Based Air Defence High Visibility Project. Realizację projektu rozpoczęto
w 2020 roku. Podczas październikowego spotkania
zaangażowała się w niego także Polska. Głównym
elementem tego rozwiązania ma być moduł dowodzenia i kontroli zdolny współdziałać z różnymi
efektorami, tak by można było szybko komponować
pakiety obrony powietrznej pod kątem konkretnego
zagrożenia. Kooperacja wielonarodowa ma też
zmniejszyć różnorodność systemów i tym samym
zwiększyć interoperacyjność w ramach NATO.
ROSNĄCY ARSENAŁ
Moskwa zawsze przykładała dużą wagę do broni
rakietowej, także w czasach Związku Sowieckiego.
Nawet w trudnych dla rosyjskiej gospodarki latach
dziewięćdziesiątych znajdowano pieniądze na prace
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nad nowymi systemami. Dlatego tamtejsi wojskowi
dysponują około 1300 rakietami rozmieszczonymi
na wyrzutniach na lądzie, okrętach i w samolotach
– można nimi zaatakować cele na terenie Europy.
W przypadku systemów lądowych najważniejsze są
iskandery, które od 2010 roku zastępują pochodzące z czasów Związku Sowieckiego toczki. Nową
bronią dysponuje 12 brygad rakietowych posiadających po 12 wyrzutni, każda z dwoma pociskami.
W czasach gdy opracowywano iskandera, Rosję
obowiązywał podpisany w 1987 roku ze Stanami
Zjednoczonymi traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu,
znany pod angielskim akronimem jako INF. Zgodnie z jego zapisami oba państwa rezygnowały z posiadania wystrzeliwanych z wyrzutni na lądzie pocisków rakietowych o zasięgu 500–5500 km.
Traktat INF już nie obowiązuje, a jednym z powodów wystąpienia z niego USA było skonstruowanie nowego pocisku manewrującego dla systemu
Iskander, oznaczonego jako 9M729. Amerykanie
uznali bowiem, że jego zasięg jest o wiele większy
niż deklarowane przez Rosjan 480 km. Skąd te wątpliwości? Otóż podobne do 9M729 pociski 3M14
systemu Kalibr, wystrzelone 7 października 2015
roku z rosyjskich okrętów na Morzu Kaspijskim, raziły odległe o około 1500 km cele w syryjskich
miastach Ar-Rakka i Aleppo. Co więcej, rosyjskie
media podają, że ich maksymalny zasięg wynosi
nawet 4000 km.
Pociskami rakietowymi o dużym zasięgu dysponuje też rosyjskie lotnictwo wojskowe. Najnowszy
w jego arsenale hiperdźwiękowy Ch-47M2 Kindżał
może polecieć na odległość większą niż 2000 km,
a jego nosiciel to myśliwiec MiG-31. Nie ma pewności, czy jest to całkowicie nowa konstrukcja, gdyż
pojawiły się sugestie, że może wywodzić się on od
pocisku 9M723 z systemu Iskander.
Autorzy raportu „The Future of NATO’s Air
and Missile Defence”, opublikowanego w lipcu
2021 roku przez brytyjski think tank Royal United
Services Institute for Defence and Security Studies, stwierdzili, że „chociaż zdolność Rosji do
wytwarzania nowoczesnych środków uderzeniowych jest ograniczona, tempo produkcji wydaje
się rosnąć”. Z kolei Moskwa chętnie chwali się
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W Stanach Zjednoczonych od wielu lat trwają prace nad zwiększeniem zdolności patriotów (na zdjęciu poniżej).

swymi nowymi pociskami hipersonicznymi, trudnymi do
przechwycenia przez systemy przeciwrakietowe. We wspomnianym raporcie podkreślono, że nadal groźne są też pociski rakietowe pochodzące z czasów sowieckich, takie jak lotniczy manewrujący Ch-55, przenoszony przez bombowce
Tu-95 i Tu-160, oraz morski P-700 Granit, będący uzbrojeniem atomowych okrętów podwodnych projektu 949 i 949A
oraz krążowników projektu 1144 Kirow.
OGRANICZONE ZDOLNOŚCI
W świecie zachodnim przez ponad dwie dekady niewiele inwestowano w naziemne rakietowe systemy obrony powietrznej
i przeciwrakietowej. Tę ostatnią rozwijano w ograniczonym
stopniu, głównie w reakcji na zagrożenie ze strony takich
państw, jak Iran czy Korea Północna. Przy czym w systemy
przeciwrakietowe inwestowały głównie Stany Zjednoczone,
gdyż Europejczycy po zakończeniu zimnej wojny nie kwapili
się z wydawaniem pieniędzy na kosztowne uzbrojenie.
Obecnie największym potencjałem obronnym wśród europejskich członków NATO, jeśli chodzi o systemy średniego zasięgu zdolnego zwalczać rakiety, dysponują Niemcy, którzy

kupili system Patriot już w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Po zimnowojennych redukcjach zachodni sąsiad Polski zachował uzbrojone w niego trzy grupy rakiet. Niemcy posiadają
14 baterii, w tym 12 operacyjnych z zestawami zmodernizowanymi do wersji PAC-3. Mniejszą liczbą patriotów mogą się pochwalić czterej inni członkowie NATO. Hiszpania w ramach
dwóch transakcji odkupiła od Niemiec kilkanaście wyrzutni,
które wystarczyły dla trzech baterii. Dwa razy więcej ma Grecja, a Holandia dysponuje dywizjonem patriotów z trzema
operacyjnymi jednostkami ogniowymi oraz jedną rezerwową.
W ostatnich latach amerykański system zakontraktowały Polska i Rumunia, odpowiednio cztery i siedem jednostek ogniowych. Umowy te są w trakcie realizacji. Dwaj inni członkowie
NATO, Francja i Włochy, opracowali zaś własny system
SAMP/T, wykorzystujący rakietę Aster 30, ale wojsko kupiło
ich niewiele. Do francuskich sił powietrznych trafiło dziesięć
zestawów, a we włoskich wojskach lądowych jest sześć baterii,
w tym cztery operacyjne.
Inną drogą poszła Turcja, która zdecydowała się kupić rosyjski system S-400, co poróżniło ją z częścią sojuszników
z NATO, a szczególnie z USA. Jedną z sankcji, które spotkały
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W ŚWIECIE ZACHODNIM PRZEZ PONAD DWIE DEKADY NIEWIELE INWESTOWANO W NAZIEMNE RAKIETOWE SYSTEMY OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWRAKIETOWEJ. TĘ OSTATNIĄ ROZWIJANO GŁÓWNIE
W REAKCJI NA ZAGROŻENIE ZE STRONY TAKICH
PAŃSTW, JAK IRAN CZY KOREA PÓŁNOCNA

A R M Y

P R E S I D E N T

O F

R U S S I A

Najnowszym rosyjskim pociskiem hipersonicznym jest
CH-47M2 Kindżał,
przenoszony przez
MiG-31K.
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SYSTEMY ŚREDNIEGO ZASIĘGU
EUROPEJSKICH CZŁONKÓW NATO
Państwo

System

Liczba wyrzutni
(w użyciu operacyjnym)

S-300

10

SAMP/T

60 (48)

Grecja

Patriot
S-300

36
12

Hiszpania

Patriot

18

Holandia

Patriot

16

Niemcy

Patriot

112 (96)

Polska

Patriot

16

Rumunia

Patriot

28

Słowacja

S-300

12

Turcja

S-400

16–36

Włochy

SAMP/T

24

Francja i Włochy
opracowały własny
system SAMP/T wykorzystujący rakietę
Aster 30. Do francuskich sił powietrznych trafiło dziesięć
zestawów, a we włoskich wojskach lądowych jest sześć baterii, w tym cztery operacyjne.
M B D A

Bułgaria
Francja

PAŃSTWA NATO MAJĄ
ŚWIADOMOŚĆ, ŻE
LICZBA SYSTEMÓW
RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU JEST
NIEWYSTARCZAJĄCA
W STOSUNKU DO
SKALI ZAGROŻENIA

Ankarę ze strony Waszyngtonu, było
usunięcie jej z programu myśliwca piątej generacji F-35. Turcy bronili swej decyzji, tłumacząc, że system średniego
zasięgu S-300 mają też inne państwa
Sojuszu. Rzeczywiście, są one w wyposażeniu sił zbrojnych Bułgarii i Słowacji, ale zostały dostarczone jeszcze
w czasach Układu Warszawskiego.
Liczba systemów, którymi dysponują
europejscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, wystarcza do obrony tylko niektórych strategicznych instalacji, obiektów lub obszarów. Dlatego głównym
zadaniem francuskich SAMP/T jest ochrona baz lotniczych.
Pierwotnie miały być rozmieszczone w Mont-de-Marsan,
Saint-Dizier, Avord, Istres i Luxeuil. Jako że w linii zachowano
osiem z dziesięciu zestawów w czterech bateriach, z tej ostatniej lokalizacji zrezygnowano. Tymczasem Hiszpania kupiła
patrioty, by wywiązać się ze zobowiązania wobec NATO dotyczącego ochrony przestrzeni powietrznej w rejonie strategicznej Cieśniny Gibraltarskiej. Niemcy zaś rozlokowały ich jednostki na kierunku północno-wschodnim.
KONIECZNE INWESTYCJE
Państwa NATO mają świadomość, że liczba systemów rakietowych średniego zasięgu jest niewystarczająca w stosunku
do skali zagrożenia, zwłaszcza że atakujący ma przewagę, bo
może skoncentrować uderzenie na jednym wskazanym celu.
Tymczasem systemy obronne muszą chronić wiele miejsc, które mogą być zaatakowane. Niemniej jednak polityczne deklaracje trudno przekształcić w realne decyzje. Chociażby w Niemczech planowano jeszcze niedawno, że patrioty zakończą swą
służbę w 2025 roku, ale brak decyzji w sprawie ich następcy
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spowodował, że zostaną zachowane do
końca obecnej dekady. Wiosną 2021 roku niemieckie ministerstwo obrony poinformowało o odłożeniu planów zakupu
taktycznego systemu obrony powietrznej
oferowanego przez firmy MBDA Germany i Lockheed Martin. Niemcy na razie poprzestaną zatem na modernizacji
systemu Patriot do wersji Config 3+.
Jeśli natowska obrona przeciwrakietowa w Europie ma być wzmocniona
w miarę szybko, w grę wchodzą systemy już istniejące. Przy
czym w USA od niemal dekady trwają prace nad zwiększeniem zdolności patriotów. Przyczyni się do tego nowy system
dowodzenia (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Równocześnie realizowany jest program, którego owocem będzie nowy radar (Lower Tier Air and Missile
Defense Sensor). Oba te rozwiązania mają być niebawem dostępne. Niemniej jednak w USA nie podjęto dotąd decyzji
o nowych interceptorach i wyrzutniach, które by zastąpiły te
obecnie wchodzące w skład systemu Patriot. Alternatywą dla
amerykańskiego rozwiązania jest europejski SAMP/T, tym
bardziej że Francja i Włochy zobowiązały się do stworzenia jego nowej generacji. W marcu 2021 roku OCCAR, organizacja
zajmującą się współpracą w dziedzinie uzbrojenia, podpisała
umowę z konsorcjum Eurosam na opracowanie SAMP/T NG.
Formalnie rozróżnia się obronę przeciwlotniczą oraz obronę przed pociskami balistycznymi lub manewrującymi. Przyszły zintegrowany system musi być zdolny do zwalczania
różnych zagrożeń, tak by ochronić infrastrukturę krytyczną
i ludność, a także siły własne i sojusznicze. Jego stworzenie
będzie kosztowne, bo ofensywne systemy rakietowe są tańsze niż defensywne.
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SKYWAN 5G SR-X
Supporting X-treme Missions
Przyszłość jest tu i teraz. Przyszłość to SKYWAN 5G SR-X
ND SATCOM przedstawia nowy modem satelitarny SKYWAN 5G SR-X przeznaczony do zastosowań
wojskowych i oparty na doświadczeniach użytkowników końcowych, gotowy do wsparcia każdej misji zawsze i wszędzie.
Silne burze, wichury — Gotowość do komunikacji w każdych warunkach
SKYWAN 5G SR-X jest teraz zintegrowany z nowym wielopasmowym terminalem klasy FlyAway MFT 1500.
Najważniejszą cechą jest jego odporność na silny wiat przy zachowaniu pełnej funkcjonalności: potęrzna
burza czy bardzo silny wiatr nie są już przeszkodą w utrzymaniu łączności.
Making Missions Possible
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oczątek lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia nie
był łatwym czasem dla natowskich strategów. Dopiero co cieszyli się z wprowadzenia do służby dwóch
nowych modeli czołgów podstawowych, czyli amerykańskiego M60 Patton i niemieckiego Leopard (oba uzbrojone w brytyjską armatę M68 kalibru 105 mm), które mogły
z powodzeniem dać odpór sowieckim maszynom z rodziny
T-54/55, a już w 1962 roku Rosjanie zaprezentowali kolejny
model – T-62. Nowa konstrukcja z armatą kalibru 115 mm już
na starcie miała przewagę nad leopardami i pattonami.
Amerykanie i Niemcy postanowili wspólnie poszukać panaceum na ten problem i razem zbudować nowy czołg podstawowy. Projekt w USA otrzymał nazwę MBT-70 (Main Battle
Tank 70), a w Niemczech – KPz 70 (Kampfpanzer 70). Niestety mimo zainwestowania sporych środków i skonstruowania
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kilku dobrze ocenianych prototypów różnice w oczekiwaniach
po obu stronach Atlantyku okazały się tak duże, że w 1971 roku amerykańsko-niemiecki program oficjalnie zamknięto.
W obu krajach ruszyły prace badawczo-rozwojowe nad narodowymi programami pancernymi. Niemcy stosunkowo
wcześnie, bo już w 1973 roku, rozpoczęli testy prototypu
czołgu Leopard 2. Było to jednak możliwe tylko dlatego, że
mimo zapisów w umowie o projekcie KPz 70 dotyczących
nierozwijania własnych konstrukcji pancernych prowadzili
w latach sześćdziesiątych programy badawcze w tej dziedzinie. Powstałe w ich wyniku prototypy tłumaczono oficjalnie
jedynie testowaniem nowych rozwiązań technicznych, ponieważ każdy z uczestników wspólnego projektu miał prawo
umieścić w nim swoje podzespoły.

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
W Stanach Zjednoczonych prace nad następcą pattonów nie
szły już tak szybko. Można powiedzieć, że Pentagon cierpiał
wówczas na „chorobę politycznej doskonałości”, czyli priorytetem narzuconym konstruktorom przez Kongres było opracowanie jak najdoskonalszego projektu. Istotna w tym wypadku
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była też ekonomia. Na przykład wybierając działo, zdecydowano się na armatę kalibru 105 mm, ponieważ do tej konstrukcji
Amerykanie opracowali na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych nową amunicję ze zubożonego uranu –
M900 APFSDS (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot – Tracer). Pentagon, nie chcąc marnować tysięcy już wyprodukowanych pocisków, nie zdecydował się więc na wskazywaną przez wielu ekspertów jako bardziej perspektywiczną
armatę o kalibrze 120 mm. Trzeba jednak przyznać, że Amerykanie w udoskonalanie czołgów, które ostatecznie otrzymały
oznaczenie M1 Abrams, włożyli wiele wysiłku. Produkcja
tych maszyn rozpoczęła się w 1980 roku, a już w 1986 roku
zarządzono ich poważną modernizację. Wtedy zrezygnowano
ze 105-milimetrowej brytyjskiej armaty na rzecz licencyjnej
niemieckiej armaty RH-M-120/L44 kalibru 120 mm. To jednak nie koniec, w latach 1988–1992 bowiem powstały aż trzy
pakiety modernizacyjne (obejmujące przede wszystkim opancerzenie). W 1992 roku zdecydowano się znacząco ulepszyć
elektroniczne i optoelektroniczne wyposażenie abramsów (zainstalowano m.in. panoramiczny, dzienno-nocny i termowizyjny przyrząd obserwacyjny).
Po doświadczeniach z początku XXI wieku z konfliktów
zbrojnych w Iraku i Afganistanie w dalszych pracach nad modernizacją abramsów skoncentrowano się nad poprawą ich
zdolności do walk w terenie zurbanizowanym. Przygotowany
pakiet ulepszeń otrzymał oznaczenie TUSK (Tank Urban Survival Kit), a maszyny nim objęte – M1A2SEPv.
Amerykańskie czołgi w najnowszej wersji, oznaczonej jako
SEPv3, są wyposażone m.in. w izraelski system obrony aktyw-

WYZWANIA NOWEJ DEKADY
Chociaż po tej modernizacji abramsy są jednymi z najlepszych czołgów podstawowych na świecie, amerykańscy stratedzy zamierzają jeszcze lepiej przystosować je do wyzwań
współczesnego pola walki. Chcą, żeby zostały zmniejszone
koszty eksploatacji, poprawiona skuteczność i zwiększone bezpieczeństwo załogi. Aby to osiągnąć, nowy abrams ma mieć
bezzałogową wieżę z automatem ładowania, jeszcze lepszy
pancerz aktywny oraz hybrydowy napęd.
Amerykański Kongres jesienią 2021 roku zdecydował, że
w przyszłym roku na prace badawczo-rozwojowe nad kolejną
generacją abramsów zostanie przeznaczonych 65 mln dolarów.
Eksperci branżowi mają jednak wątpliwości, czy taka suma
pozwoli opracować stosowne rozwiązania, wskazują bowiem,
że w zasadzie chodzi o zupełnie nowy czołg podstawowy, a nie
jedynie modernizację wersji Abrams M1A2. Z taką argumentacją trudno się nie zgodzić, gdyż bezzałogowa wieża wraz
z automatem ładowania wymusi na inżynierach zastosowanie
wielu nowych rozwiązań w dziedzinie kierowania ogniem.
Specjaliści nie mają wątpliwości co do tego, że dwa pozostałe kierunki prac: lepsze opancerzenie oraz nowy napęd, są jak
najbardziej właściwe. Ostrzegają jednak, że w poszukiwaniu
lepszego łatwo zepsuć dobre, a pogoń za nowinkami technicznymi kosztem sprawdzonych rozwiązań nie zawsze przynosi
oczekiwane efekty. Przywoływany jest w tym kontekście przykład rosyjskiego czołgu T-14 Armata (z bezzałogową wieżą).
Według zapowiedzi z 2015 roku w służbie powinno być już
2500 sztuk, a jest zaledwie 20. Wszystko przez problemy techniczne, z którymi rosyjski przemysł nie potrafił sobie poradzić.
Dlatego też, skoro zachodni eksperci przyznają, że co jak co,
ale czołgi Rosjanie potrafią robić doskonałe, kłopoty z T-14 powinny być przestrogą dla innych, także dla Amerykanów.

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

nej Trophy HV, który składa się z czterech aktywnych radarów
na bieżąco monitorujących otoczenie. W razie wykrycia zagrożenia są wystrzeliwane efektory MEFP (Multiple Explosively
Formed Penetrator), mające zniszczyć nadlatujące pociski.
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TO M A SZ

OTŁOWSKI

KIESZONKOWY

POMOCNIK

U S M C

Skuteczne rozpoznanie tego, co
dzieje się tuż za rogiem, może
decydować nie tylko o powodzeniu całej
misji, lecz także o życiu żołnierzy.
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orpus Piechoty Morskiej (Marines) armii Stanów
Zjednoczonych testuje nowy typ miniaturowych
bezzałogowych aparatów latających (Unmanned
Aerial Vehicle – UAV) – Drone40. Jest to urządzenie naprawdę niewielkie: ma rozmiary i masę zwykłego granatu ręcznego i można je uruchomić, rzucając podobnie jak granatem. Tyle że zwykły granat nie poleci – tak
jak Drone40 – w dal na własnych miniaturowych śmigiełkach zasilanych akumulatorem i nie będzie prowadzić rozpoznania terenu lub wyszukiwać celu do zaatakowania.
Ten malutki quadkopter (ma cztery wirniki) jest w stanie
krążyć w powietrzu średnio przez godzinę, poruszając się
z prędkością do 60 km/h i wznosząc na pułap 200 m. Drone40 może też zawisnąć w powietrzu w bezruchu, aby prowadzić obserwację z jednego miejsca. To duża zaleta, szczególnie podczas działań bojowych w terenie zabudowanym.
Dzięki kompaktowym rozmiarom aparat może również „zaglądać” do tuneli, grot czy otwartych pomieszczeń w budynkach – tu ograniczeniami możliwości drona są jedynie poziom wyszkolenia i kunszt kierującego nim operatora.

WZNIESIONY NA WYŻSZY PUŁAP
Drone40 jest modułowy i występuje w kilku wersjach.
Najbardziej popularna (i już stosowana w realiach bojowych)
jest jego podstawowa konfiguracja rozpoznawczo-obserwacyjna, czyli moduł ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance – wywiad, obserwacja, rozpoznanie). W tej wersji
Drone40 waży niespełna 200 g i ma kształt wydłużonego
walca o średnicy 40 mm. Można go uruchomić, ustawiając
ręcznie cztery malutkie ramiona wirników i aktywując napęd. Następnie wyrzuca się go w powietrze, tak jak miota się
zwykłym granatem ręcznym. Preferowaną metodą jest jednak wystrzelenie małego UAV ze standardowego granatnika
piechoty kalibru 40 mm (np. typu M203 czy najnowszego
M320) w trybie automatycznego aktywowania napędu, co
od razu nadaje mu znacznie większą prędkość początkową
i wyższy pułap lotu.
Operator bezzałogowca, dysponujący przenośną konsolą
sterowniczą wielkości tabletu, widzi na wyświetlaczu obraz

D E F E N D T E X

DRONE40
jest modułowy i występuje
w kilku wersjach. Najbardziej
popularna to jego podstawowa
konfiguracja rozpoznawczo-obserwacyjna (moduł ISR – intelligence,
surveillance, reconnaissance) o wadze
około 200 g. Ma kształt wydłużonego
walca o średnicy 40 mm. Można
go uruchomić, ustawiając
ręcznie cztery malutkie
ramiona wirników i aktywując napęd.

z kamery drona w czasie rzeczywistym.
Konsolę można podpiąć do wewnętrznej
sieci łączności danego pododdziału/oddziału, można też obrazy pozyskane z małego UAV przesyłać np. do sztabu dowództwa lub znajdujących się w pobliżu jednostek
artylerii. Zaletą rozpoznawczej wersji Drone40 jest możliwość wielokrotnego wykorzystania każdego aparatu, jeśli podczas upadku na ziemię – po
wyczerpaniu baterii i zakończeniu misji – nie uległ on poważniejszym uszkodzeniom.
Drone40 może również występować w nieco większej
i cięższej (około 300 g) wersji bojowej jednorazowego
użytku. Jego wyposażenie stanowi wówczas nie tylko kamerka, ale też ładunek wysokoenergetycznego materiału
wybuchowego lub niewielka przeciwpancerna głowica kumulacyjna z zapalnikiem uderzeniowym. Drone40 działa
w tej wersji jako „kieszonkowa” amunicja krążąca, choć siła eksplozji przenoszonego przezeń ładunku wybuchowego
nie jest większa niż w przypadku zwykłego granatu ręcznego. Nieco większa i cięższa od swego zwiadowczego kuzyna bojowa wersja Drone40 może operować w powietrzu
przez pół godziny, wypatrując celu i sposobności do ataku.
Uderzeniowy typ Drone40 został dodatkowo wyposażony
w laserowy podświetlacz celu, zamiast głowicy bojowej
może też mieć miniaturowy zagłuszacz sygnałów elektronicznych, a nawet ładunki chemiczne czyniące z tego UAV
latający granat dymny lub błyskowo-hukowy. Tym ostatnim
modułem Drone40 już zainteresowały się służby policyjne
i formacje antyterrorystyczne z kilku państw zachodnich,
szukające nowych – niestandardowych i przyszłościowych
– sposobów zwalczania zagrożeń porządku i bezpieczeństwa publicznego.
PRZECIW TERRORYSTOM
Historia miniaturowych systemów UAV o zastosowaniu
zwiadowczo-rozpoznawczym i kinetycznym (bojowym) liczy już niemal dwie dekady i sięga początków obecnego
stulecia.
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DZIĘKI SWYM
KOMPAKTOWYM ROZMIAROM DRONE40 MOŻE
ZAGLĄDAĆ
DO TUNELI,
GROT CZY
OTWARTYCH
POMIESZCZEŃ
W BUDYNKACH

Jako pierwszy z nowej rodziny
mikro-UAV pojawił się w 2004
roku amerykański Switchblade.
Po kilku latach prac koncepcyjnych, poligonowych prób i testów
na realnych polach bitew (m.in.
w Afganistanie) ten ważący około 1 kg dron rozpoznawczo-bojowy jednokrotnego użytku
wszedł w 2009 roku do służby
w armii USA i od razu okazał się
hitem. Ze względu na swe niewielkie rozmiary i prostotę obsługi
był chętniej zabierany przez żołnierzy na akcje niż znacznie większy i cięższy (masa ponad 2 kg) UAV typu RQ-11
Raven, dotychczas najmniejszy z dostępnych w siłach
zbrojnych taktycznych latających dronów zwiadowczych.
Switchblade ma jednak swoje ograniczenia – jest dronem
jednokrotnego użytku, a ponadto może latać jedynie jak
szybowiec, bez opcji zawisu w powietrzu.
Drone40 został opracowany w 2019 roku w Australii jako
rozwiązanie technologiczne skutecznie wykorzystujące
i twórczo rozwijające dotychczasowe doświadczenia
w użytkowaniu niewielkich dronów wojskowych. Nic zatem dziwnego, że jako pierwsi – podczas misji w Afganistanie – wykorzystali go właśnie australijscy żołnierze
i specjalsi, a ich doświadczenia z „kieszonkowymi” dronami szybko wzbudziły zainteresowanie sztabowców
z państw sojuszniczych. Już w 2020 roku na dużą skalę
(i z wieloma sukcesami) korzystali z Drone40 Brytyjczycy,
m.in. w czasie operacji antyterrorystycznych w afrykańskim Sahelu. Choć siły Jej Królewskiej Mości miały do
dyspozycji egzemplarze Drone40 wyposażone jedynie
w moduł ISR, to malutkie UAV okazały się tak bardzo
efektywne i przydatne w trudnych warunkach operacyjnych, a co najważniejsze przyjazne żołnierzom, że brytyjska armia podjęła decyzję o zakupie kilku tysięcy sztuk tego nowego typu uzbrojenia i pełnym jego wdrożeniu do
służby nie tylko w siłach specjalnych, lecz także w jednostkach lądowych.
Ostatnio pojawiły się doniesienia sugerujące, że Amerykanie intensywnie testują możliwości bojowe drona
w działaniach w tzw. roju, czyli zgrupowaniu kilkunastu
bądź kilkudziesięciu bezzałogowców operujących wspólnie w jednej misji lub przeciwko jednemu celowi (ewentualnie grupie celów). Takie kreatywne wykorzystanie bojowych minidronów z pewnością doprowadzi do szybkiego
zrewolucjonizowania pola walki, zwłaszcza w najtrudniejszych dla żołnierzy warunkach operacyjnych, np. w terenie zurbanizowanym. Modułowość małego UAV to dodatkowy atut w kontekście działań w roju – można wyobrazić
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sobie stado kilkudziesięciu takich małych bezzałogowców, w którym część
ma zadania stricte rozpoznawcze
i zwiadowcze, część – zagłuszania komunikacji i łączności przeciwnika lub
jego oślepiania (granaty dymne i hukowe), a pozostałe stanowią kinetyczną pięść, uderzającą razem w wybrany cel. Jeden granat nie wyrządza
z reguły dużych szkód, ale już kilkanaście czy kilkadziesiąt może zadać
wrogowi dotkliwe straty.

REWOLUCJA NA POLU WALKI
Niedawno Amerykanie, zachęceni sukcesem australijskiego Drone40, podjęli prace nad własnym projektem
„kieszonkowego” UAV na bazie quadkoptera. W 2020 roku
powstał projekt GLUAS (Grenade Launched Unmanned
Aerial System – dosłownie: bezzałogowy system powietrzny wystrzeliwany z granatnika), którego charakterystyka
i właściwości techniczne bardzo przypominają te, którymi
dysponuje australijski Drone40. GLUAS także jest wystrzeliwany z granatnika kalibru 40 mm i tak samo jak mały
UAV z Antypodów może pełnić funkcję podniebnego zwiadowcy albo powietrznego posłańca śmierci. Prace nad nim
wciąż trwają, ale pojawiają się głosy, że armia USA jest coraz mniej zainteresowana łożeniem pieniędzy na coś, co już
jest dostępne na rynku i co można po prostu kupić za
znacznie mniejszą kwotę. Być może więc przebojowa konstrukcja z Australii sprawi, że GLUAS pozostanie jedynie
ciekawym projektem nowoczesnego uzbrojenia.
Tym bardziej że Drone40 nie jest jedynym produktem
dostępnym już na rynku mini-UAV. Od dwóch lat w ofercie
znajduje się bowiem także izraelski mikrodron powietrzny,
produkt firmy Rafael. Ważący blisko 3 kg FireFly jest wyposażony w niemal półkilogramową głowicę bojową
i przez samych Izraelczyków klasyfikowany jako amunicja
krążąca. Wykorzystuje m.in. technologię sztucznej inteligencji, co daje mu wiele dodatkowych funkcji o rewolucyjnym wręcz charakterze. FireFly może m.in. śledzić z powietrza rozpoznane wcześniej i zapamiętane obiekty oraz
atakować cele będące w ruchu. Podobnie jak Drone40 potrafi też tkwić w zawisie, obserwując obiekty lub wyczekując na właściwy moment do ataku.
Pojawienie się „kieszonkowych” UAV – zapewniających
już każdej sekcji czy drużynie skuteczne rozpoznanie pola
walki w czasie rzeczywistym, a w miarę potrzeb dających
również sposobność natychmiastowego zaatakowania celów przeciwnika – to bez wątpienia zapowiedź kolejnej rewolucji na współczesnym polu walki. Rewolucji, która może skierować sztukę wojenną na zupełnie nowe tory.
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PRENUMERATĘ
NA 12 MIESIĘCY

Ł ą c z o n a p r e n u m e r a t a „ P o l s k i Z b r o j n e j”
o r a z „ P o l s k i Z b r o j n e j. H i s t o r i a”

159 zł za 12 miesięcy
Tylko do 6 grudnia – 97 zł

KSIĄŻKA
W PREZENCIE

Prenumeratę można zamówić na

sklep.polska-zbrojna.pl
Oferta dotyczy pakietu rocznej prenumeraty miesięcznika „Polska Zbrojna” i kwartalnika
„Polska Zbrojna. Historia” Każdy, kto dokona zamówienia prenumeraty łączonej, otrzyma
w prezencie książkę Wiesława Budzyńskiego pt. „Baczyński uszlachetnia” o wartości 39,90 zł.
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PS wzór 20
Broń była konstrukcją własną Warsztatów Broni DOG we Lwowie. Pistolety
powstawały w wersjach z lufą mosiężną
lub stalową. Niestety, nie zachowały się
dokumenty dotyczące wielkości produkcji, ale nie była ona zbyt duża.
 Kaliber – 26,5 mm
 Masa – 1600 g
 Długość – 270 mm
 Długość lufy – 175 mm

PS wzór 24
Produkowany w Warszawie pistolet
sygnałowy był bronią jednostrzałową.
Konstrukcja Jana Wernera miała szkielet stalowo-mosiężny i stalową lufę.
Pistolet był ładowany jak broń myśliwska. W 1939 roku Wojsko Polskie miało
10,5 tys. rakietnic wzór 24.
 Kaliber – 26,5 mm
 Masa – 1260 g
 Długość – 286 mm
 Długość lufy – 180 mm

Rzeczywista
średnica lufy
pistoletów
sygnałowych
wzór 24 produkcji
Perkuna wynosiła
26,65 mm
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 Kaliber – 26 mm
 Masa – 900 g (niezaładowany)
 Długość – 220 mm
 Długość lufy – 150 mm

PS wzór 1978
W latach siedemdziesiątych Bohdan
Szpaderski i Krzysztof Styczyński opracowali nowy pistolet sygnałowy, który
miał zastąpić wzór 1944. Oprócz Wojska
Polskiego broń trafiła do Milicji Obywatelskiej, na której potrzeby powstał
nabój z gazem łzawiącym.
 Kaliber – 26 mm
 Masa – 560 g (niezaładowany)
 Długość – 200 mm
 Długość lufy – 155 mm

Wojskowe rakietnice
Były pierwszymi konstrukcjami broni, które opracowano i produkowano
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

P

istolety sygnałowe (PS), zwane też rakietnicami lub pistoletami Very, w nawiązaniu do nazwiska konstruktora, oficera
amerykańskiej marynarki wojennej
Edwarda Wilsona Very’ego, pojawiły się
w użyciu w końcu XIX wieku. Pierwszy raz
masowo wykorzystały je armie walczące
w I wojnie światowej. Odpalane z pistole-

tów race lub flary służyły m.in. do oświetlania terenu przed okopami lub wskazywania
celów, a także do łączności między oddziałami na polu walki przy użyciu różnobarwnych naboi, według ustalonego kodu.
Pierwszym producentem pistoletów sygnałowych w Polsce były w latach 1919–
1922 Warsztaty Broni Dowództwa Okręgu

Generalnego we Lwowie. Niestety, zachowało się niewiele informacji o wytwarzanych tam modelach rakietnic, które jeszcze
w latach dwudziestych zastąpiono produktami warszawskiego Towarzystwa Fabryk
Motorów „Perkun”. Po zakończeniu II wojny
światowej pistolety sygnałowe produkowano w Radomiu.
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W 1948 roku w Radomiu rozpoczęto
licencyjną produkcję sowieckiego pistoletu sygnałowego SPSz-44, konstrukcji
Gieorgija Szpagina. Broń ta była modyfikacją pistoletu SPSz-43. Używano do niej
nabojów sygnalizacyjnych dziennych
i nocnych oraz oświetlających.

W R Ó B E L
G R A F I C Z N Y

PS wzór 1944
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Podczas działań operacyjnych siły zbrojne potrzebują
efektywnego i skutecznego wyposażenia, które pozwoli
na operowanie w ekstremalnych warunkach, a samym
żołnierzom zapewni możliwość działania z bezpiecznej
pozycji. Moduł uzbrojenia Protector (Remote Weapon
Station – RWS) firmy Kongsberg Defence & Aerospace
jest przeznaczony do realizacji różnych misji i operacji,
zarówno tych na lądzie, jak i na morzu.

R

odzina modułów uzbrojenia Protector, zintegrowana na platformie
mobilnej lub st at ycznej,
umożliwia zdalną obsługę
różnych rodzajów uzbrojenia, od
broni małokalibrowej po armaty
automatyczne średniego kalibru.
Wszystkie warianty są oparte na
identycznej technologii, zapewniając niezawodność przy jednoczesnej minimalizacji kosztów
funkcjonowania systemu.
Z ponad 20 tys. systemów używanych przez 26 krajów Protector RS4
jest najbardziej rozpowszechnionym modułem RWS na świecie. Celem firmy Kongsberg jest zapewnienie bezpiecznego środowiska
podejmowania decyzji oraz stworzenie systemu
dla różnych misji, w zależności od wymagań
naszych klientów, zarówno na lądzie, jak i na
morzu.
RS4 jest produktem sprawdzonym podczas
milionów godzin operacyjnych i rzeczywistych
doświadczeń w strefach walki na całym świecie.
Dzięki otwartej architekturze piątej generacji
z systemem kierowania ogniem, zintegrowanemu
komputerowi i systemowi zarządzania walką
RWS z łatwością spełnia wymagania nowych
użytkowników.

KONFIGURACJE BRONI
Dzięki chronionej pozycji, stabilizowanej, precyzyjnej optyce i systemowi laserowemu możliwe jest działanie z większą dokładnością przy
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PROTECTOR RS4
został zaprojektowany i zbudowany
z przeznaczeniem
do pracy w ekstremalnych warunkach z bezprecedensowym wskaźnikiem gotowości
operacyjnej wynoszącym 99%.

zminimalizowaniu strat własnych. Kluczową
cechą funkcji celowania i ataku modułu
jest DLOS (Detached Line of Sight),
umożliwiający strzelcowi utrzymanie ciągłej obserwacji celu, niezależnie od rozwiązania balistycznego używanego uzbrojenia.
RS4 został dostosowany do
użycia na wszystkich lądowych
oraz morskich platformach bojowych i jest dostępny w konfiguracjach z pojedynczą i podwójną bronią. W RWS firmy Kongsberg można
integrować różnorodną broń: pociski,
ciężkie karabiny maszynowe lub automatyczne granatniki w połączeniu z działami
współosiowymi, systemami rakietowymi lub innymi efektorami bojowymi.
NIEZAWODNE
I LOKALNE WSPARCIE
Protector RS4 został zaprojektowany i zbudowany z przeznaczeniem do pracy w ekstremalnych warunkach z bezprecedensowym wskaźnikiem gotowości operacyjnej wynoszącym 99%.
Kongsberg rozumie znaczenie przewidywalności, niezawodności i innowacyjności sprzętu, pozwalających na zminimalizowanie kosztów eksploatacji. Dzięki dużemu wyborowi opcji wsparcia, dostosowanych do specyficznych potrzeb
operacyjnych klienta, system Protector (Through
Life Support) został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną dostępność i przewidywalność kosztów eksploatacji.

K O N G S B E R G

Zdalnie sterowany
moduł uzbrojenia

MILITARIA / TECHNIKA
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Hercules z gremlinem
gencja Zaawansowanych Projektów
Badawczych w Dziedzinie Obronności (DARPA) pochwaliła się udanym testem przechwycenia w powietrzu przez
samolot C-130 Hercules bezzałogowego statku powietrznego X-61 Gremlin.
Próby z użyciem trzech dronów zostały
przeprowadzone w końcu października
nad poligonem Dugway Proving Ground
w stanie Utah. DARPA ujawniła, że nie

wszystkie operacje przechwycenia
i podjęcia na pokład X-61 kończyły się
powodzeniem, a jeden z aparatów został zniszczony, ale trzeba pamiętać, że
pierwsze takie testy w październiku
2020 roku były całkowicie nieudane.
System przechwytywania bezzałogowców, opracowany przez firmę Kratos,
składa się z ramienia, które jest wysuwane z tyłu herculesa po otwarciu rampy ła-

dunkowej, oraz z opuszczanej na linie
stacji dokującej. Sam dron natomiast posiada na grzbiecie moduł dokujący. Rozwiązanie to jest elementem programu
„Gremlins”, mającego sprawdzić koncepcję użycia małych i tanich dronów
w grupach, czyli rojach. Aby zwiększyć
ich zasięg, postanowiono wykorzystać do
przenoszenia tych urządzeń bombowce,
myśliwce lub transportowce. TW
A I R B U S

A

HISZPANIA

ODRZUTOWIEC
W OFERCIE
Lotniczy gigant Airbus promuje koncepcję zaawansowanego
szkolno-treningowego odrzutowca Airbus Future Jet Trainer.

E

uropejski koncern lotniczy Airbus chce rozszerzyć ofertę samolotów
wojskowych. Podczas międzynarodowych targów
zbrojeniowych Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF), które
odbyły się w listopadzie
w Madrycie, hiszpański
oddział Airbus Defense
promował koncepcję zaawansowanego szkolno-treningowego odrzutow-

ca. Maszyna nazwana
AFJT (Airbus Future Jet
Trainer) byłaby samolotem
jednosilnikowym o długości 14 m i rozpiętości
skrzydeł 10 m. Odrzutowiec przeznaczony do
szkolenia pilotów samolotów myśliwskich V i VI generacji ma być gotowy do
użytku po czterech latach
od formalnego uruchomienia programu. Wybór
FEINDEF na zaprezento-

K R A T O S

USA

wanie koncepcji AFJT
nie był przypadkowy, gdyż
hiszpańskie siły powietrzne potrzebują następcy
obecnie użytkowanych
maszyn Northrop F-5M
i CASA C-101EB Aviojet.
Pierwsze z nich są w służbie od około pół wieku
i mają być wycofane w latach 2027–2030. W tym
samym czasie hiszpańskie
lotnictwo chciałoby też
zrezygnować z pochodzą-
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cych z lat osiemdziesiątych XX wieku C-101. AFJT
został przygotowany
z uwzględnieniem wymagań hiszpańskich sił powietrznych, ale przedstawiciele koncernu uważają, że
samolot ten może być interesującą propozycją także
dla innych państw, m.in.
Francji i Finlandii. W
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Władze Mołdawii mają
prozachodnie aspiracje, jednak

mocne związki gospodarcze z Federacją
Rosyjską oraz sympatie części społeczeństwa
sprawiają, że utrzymanie tego kursu
wydaje się bardzo trudne.
RO B ERT
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Znakiem nowych czasów jest to, że obecnie zarówno najwyższy urząd w państwie, jak i stanowiska rządowe sprawują w Mołdawii politycy prozachodni. Na
zdjęciu prezydent
elekt Maia Sandu
podczas ceremonii
zaprzysiężenia.
Kiszyniów, 24 grudnia 2020 roku
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ołdawia w tym roku uroczyście
obchodziła 30-lecie niepodległości. Bilans tych trzech dekad nie
jest jednak korzystny. To najbiedniejszy kraj Europy, pogrążony
właściwie w permanentnym kryzysie politycznym, z silnie spolaryzowanym światopoglądowo
społeczeństwem, kłopotami gospodarczymi oraz
wciąż nieuregulowanym konfliktem z tzw. Naddniestrzańską Republiką Mołdawską, mającą
status nieuznawanego przez nikogo quasi-państwa.
Aby zobrazować skalę problemów, wystarczy
wspomnieć, że w ciągu minionych 30 lat kraj
stracił niemal jedną trzecią mieszkańców. Z populacji liczącej w 1991 roku 4,3 mln ludzi zostało w 2020 roku około 3 mln, z czego blisko
400 tys. mieszka w Naddniestrzu. Przed biedą
i brakiem perspektyw Mołdawianie uciekają na
Zachód, przede wszystkim do sąsiedniej Rumunii, ale wielu pracuje również w Rosji.

NATALIA GAVRILITA,
premier Mołdawii:
„Chcemy pokazać, że
Mołdawia ma nową
energię, nowy zapał
do walki z korupcją,
chcemy umacniać instytucje, dbać o praworządność, stabilność i wzrost gospodarczy”.

MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM
Republika Mołdawii to kraj wielkości województwa mazowieckiego, wciśnięty między Rumunię a Ukrainę. Choć może właściwiej byłoby
powiedzieć, że trzecim sąsiadem Mołdawii jest
również Rosja, która praktycznie kontroluje samozwańcze Naddniestrze, ciągnące się wąskim,
200-kilometrowym pasem wzdłuż wschodnich
granic kraju. Władze w Tyraspolu oficjalnie deklarują przywiązanie do Rosji, mając u boku
garnizony stacjonującej tu rosyjskiej 14 Armii,
a sympatie prorosyjskie są na tyle silne, że flaga
Federacji Rosyjskiej została kilka lat temu zrównana z państwową i jest wywieszana przed lokalnymi urzędami.
Położenie na granicy Wschodu i Zachodu rzuca się długim cieniem na obecną sytuację
w Mołdawii. Ani bowiem tamtejsze społeczeństwo, ani lokalne elity nie są w stanie dokonać
strategicznego wyboru i konsekwentnie przy
nim obstawać. Z jednej strony perspektywami
kusi szeroko rozumiany Zachód, Unia Europejska z jej sprawnymi instytucjami, otwartością
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i dobrobytem. Z drugiej zaś jest odrębna – jak
utrzymuje prezydent Władimir Putin – cywilizacja rosyjska, ale także tęsknota za minionymi
czasami schyłkowego ZSRS, czemu towarzyszy
wciąż istniejąca sieć zależności gospodarczych
i energetycznych. Ponieważ sympatie są podzielone, żadna ze stron nie jest w stanie trwale
przeforsować swej wizji, a kraj od lat pozostaje
w stanie swoistego zawieszenia.
KIERUNEK ZACHÓD
Wydaje się, że w ostatnich latach dochodzi
do stopniowej zmiany, choć nie bez ogromnych
problemów. Swoistym znakiem nowych czasów
jest to, że obecnie zarówno urząd prezydenta,
jak i stanowiska rządowe sprawują w Mołdawii
politycy prozachodni, skupieni wokół byłej premier Mai Sandu. W listopadzie 2020 roku zwyciężyła ona w wyborach prezydenckich, odsuwając od władzy Igora Dodona, który był postrzegany jako zausznik Kremla. Z kolei
w przedterminowych wyborach parlamentarnych w czerwcu 2021 roku zwyciężyła założona
przez Maię Sandu Partia Akcji i Solidarności.
Stanowisko premiera objęła w sierpniu jej partyjna koleżanka Natalia Gavrilita. Po latach politycznych przepychanek Mołdawia ma zatem
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Na zdjęciu widok na tzw. bramę
Kiszyniowa w stolicy Mołdawii

W CIĄGU MINIONYCH 30 LAT KRAJ
STRACIŁ NIEMAL
JEDNĄ TRZECIĄ
MIESZKAŃCÓW.
Z POPULACJI LICZĄCEJ W 1991 ROKU
4,3 MLN LUDZI ZOSTAŁO W 2020 ROKU OKOŁO 3 MLN,
Z CZEGO BLISKO
400 TYS. MIESZKA
W NADDNIESTRZU
rząd i prezydenta deklarujących wyraźną orientację prozachodnią.
Z pierwszą zagraniczną wizytą premier Gawrilita udała
się pod koniec września do Brukseli, co miało być wyrazem europejskich aspiracji jej rządu. W wywiadzie dla
serwisu Euronews mówiła wówczas: „Chcemy pokazać,
że Mołdawia ma nową energię, nowy zapał do walki z korupcją, chcemy umacniać instytucje, dbać o praworządność, stabilność i wzrost gospodarczy. Słowem, rozwijać

wartości europejskie, europejskie standardy i europejski
styl życia”.
Bardzo aktywna na forum międzynarodowym jest również prezydent Maia Sandu. Ona z pierwszą wizytą zagraniczną udała się nie do Moskwy, jak poprzednio Dodon,
ale do Kijowa. Z władzami ukraińskimi łączą bowiem
obecną administrację mołdawską wspólne interesy i cele,
ale także obawy związane z Rosją. W lipcu Sandu wraz
z prezydentami Gruzji i Ukrainy brała w Batumi udział
w spotkaniu założycielskim grupy, której nadano nazwę
Stowarzyszone Trio. Prezydenci trzech państw podpisali
wówczas deklarację w sprawie wspólnych aspiracji i dążeń dotyczących reform oraz zaangażowania w dalszą integrację z Unią Europejską. Z kolei w sierpniu Sandu
uczestniczyła w spotkaniu w ramach tzw. Platformy
Krymskiej, będącej podjętą przez dyplomację ukraińską
próbą umiędzynarodowienia kwestii anektowanego przez
Rosję Krymu.
ODPOWIEDŹ NA SZANTAŻ
Prozachodni kurs polityków mołdawskich nie uszedł
uwadze Kremla, który postrzega Mołdawię jako kraj leżący w strefie swoich żywotnych interesów. Rosja ma w tym
wypadku sporo atutów, dzięki którym nawet jeśli nie odwiedzie polityków mołdawskich od prounijnego kursu, to
może solidnie pokrzyżować im szyki. Najistotniejsze są tu
gaz i Naddniestrze, zresztą ściśle ze sobą powiązane, sytuacja jest bowiem dość specyficzna: Gazprom dostarcza do
Mołdawii mniej więcej 3 mld m 3 gazu rocznie. Problem
jednak w tym, że na tereny, które kontroluje Kiszyniów,
dociera mniej więcej 1,2 mld m3 rosyjskiego gazu, zaś do
Naddniestrza – cała reszta. Rachunku za dostawy Rosjanie
nie dzielą jednak między Mołdawię i Naddniestrze, lecz
dopisują dług Kiszyniowowi, który, pozostając w konflikcie ze zbuntowaną republiką, nie ma żadnych narzędzi
wpływania na Tyraspol.
Dotychczasowa umowa na dostawy gazu do Mołdawii,
zawarta jeszcze w 2006 roku, była przedłużana regularnie
każdego roku – aż do teraz. Nowy mołdawski rząd podjął
we wrześniu próbę ponowienia kontraktu, ale tym razem
Gazprom zgodził się jedynie na miesiąc zwłoki. Argumentem była chęć zmiany warunków umowy w związku z rosnącymi cenami na światowych rynkach. Rosjanie postawili przy tym ceny zaporowe: Mołdawianie mieli płacić za
gaz 790 dolarów za 1000 m 3, choć rok wcześniej ceny
oscylowały średnio wokół 150 dolarów!
Rząd mołdawski stanął więc przed problemem: zbliżał
się sezon grzewczy, a alternatywy praktycznie nie było.
Poprzednie rządy, korzystające z kremlowskiego wsparcia,
nie były zainteresowane dywersyfikacją źródeł dostarczania gazu. W efekcie kraj jest w pełni zależny od rosyjskich
dostaw, a rząd Gavrility ma wyjątkowo małe możliwości
manewru. Sprawa stała się na tyle poważna, że w związku
z kryzysem wokół dostaw gazu parlament ogłosił stan wyjątkowy. Mołdawianie oskarżyli Rosjan o szantaż
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WEWNĘTRZNE KŁOPOTY
N
addniestrzańska Republika Mołdawska to nieuznawane na arenie międzynarodowej parapaństwo
powstałe w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy
Mołdawia ogłosiła niepodległość.
Obok Abchazji, Osetii Północnej
i Górskiego Karabachu Naddniestrze
jest jednym z kilku organizmów tego
typu, które powstały na gruzach
Związku Sowieckiego. Na przełomie
1991 i 1992 roku doszło tu do krót-

kotrwałej wojny domowej, w wyniku
której zbuntowana część Mołdawii
leżąca na lewym brzegu Dniestru –
nie bez rosyjskiego wsparcia – wywalczyła sobie niezależność od Kiszyniowa. Od tego czasu stacjonują tam rosyjscy żołnierze
w charakterze sił pokojowych.
Republika ma niezależne od Mołdawii struktury władzy, własny parlament, szkolnictwo, niezależną gospodarkę.

Ponieważ Naddniestrza nikt na świecie nie uznaje za państwo, jego mieszkańcy przy wyjazdach zagranicznych
muszą się posługiwać paszportami innych państw: mołdawskim, ukraińskim albo rosyjskim.

motywowany kwestiami politycznymi. Moskwa
zresztą w przeszłości wielokrotnie wykorzystywała gaz jako element nacisku, doświadczyła tego w przeszłości choćby Ukraina po Pomarańczowej Rewolucji. Politycy mołdawscy zestawiali też rosyjskie oferty z cenami, w jakich
Rosja dostarcza gaz Białorusi (128 dolarów za
1000 m 3) albo Węgrom (około 350 dolarów)
i wychodziło im, że związek cen z polityką jest
więcej niż oczywisty.
KONKURENCYJNA KONTRA
Kiszyniów próbował się ratować dostawami
z zagranicy. Podjęto rozmowy z ukraińskim
Naftohazem oraz firmami rumuńskimi, ale
bez większych efektów. Konsekwencją październikowej wizyty w Warszawie Andreia
Spînu, mołdawskiego wicepremiera i ministra infrastruktury, był kontrakt z PGNiG-iem
na próbną dostawę 1 mln m3 gazu. Był to – jak
później ogłosił sam rząd mołdawski – pierwszy
w historii zakup tego surowca z alternatywnych
źródeł. Potem Mołdawianie dokupili tyle samo
gazu u Holendrów.
Oba kontrakty pozwoliły nieco złagodzić narastający kryzys i zapewne miały wpływ na to,
że ostatecznie 29 października doszło do porozumienia z Gazpromem. Nowa umowa zawarta
została na pięć lat i przewiduje powiązanie cen
gazu dla Mołdawii z cenami rynkowymi – w listopadzie mówiono o kwocie 450 dolarów za
1000 m3. Mołdawia ma równocześnie wykonać
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Republika Mołdawii
to kraj wielkości województwa mazowieckiego, wciśnięty
między Rumunię
a Ukrainę. Choć może właściwiej byłoby
powiedzieć, że trzecim sąsiadem Mołdawii jest również Rosja, która praktycznie kontroluje
samozwańcze Naddniestrze.

audyt zadłużenia kompanii Moldovagaz i zwrócić Gazpromowi dług, który wynosi obecnie
709 mln dolarów.
Bardzo kłopotliwa dla obu stron jest natomiast kwestia zadłużenia Naddniestrza. W mediach pojawiają się informacje, że chodzi nawet
o 7,5 mld dolarów! To pieniądze za błękitne paliwo, które Gazprom dostarcza do tego regionu.
Nieuznana republika zań nie płaci, wykorzystuje je natomiast do produkcji energii elektrycznej, którą Mołdawii… sprzedaje, i to po cenach
rynkowych. Nic więc dziwnego, że prezydent
Sandu uznała za nieuczciwe domaganie się
spłaty tych pieniędzy od Mołdawii. Pojawiają się nawet domysły, że cała sprawa jest
zawikłana, ponieważ w grę wchodzi jakiś
system prania brudnych pieniędzy.
Gwałtowny wzrost cen energii odbiłby się
echem w społeczeństwach w wielu miejscach
na świecie, a co dopiero w najbiedniejszym kraju Europy. Sandu i jej stronnicy stanęli zatem
wobec poważnego problemu, który może mieć
wpływ na ich notowania. Władze zapowiedziały
rekompensaty dla konsumentów detalicznych. Ale prorosyjscy politycy od razu zareagowali na to, że ceny gazu gwałtownie poszły do
góry. Mogą wykorzystać tę sytuację, żeby osłabić społeczne poparcie dla reform i zachodnich
aspiracji władz. Niewykluczone, że właśnie na
to liczy Kreml, który na mołdawski rząd przerzuca odpowiedzialność za kłopoty ze wzrostem
cen gazu w Republice.
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STRATEGIE / ROZMOWA

GAZOWY
PIERŚCIEŃ
Z P a w ł e m T u r o w s k i m o rosyjskiej strategii osiągania
celów politycznych za pomocą handlu surowcami naturalnymi
rozmawia Michał Zieliński.

W

ostatnich tygodniach Rosja grozi
Mołdawii odcięciem dopływu gazu. Oficjalnie chodzi o dług względem Gazpromu, ale bez wątpienia
jest to gra polityczna. Na czym ona polega?
To klasyczny gazowy blitzkrieg, typowy dla
działań Rosji w latach dziewięćdziesiątych.
Wstrzymanie negocjacji do ostatniej chwili,
a następnie udzielenie zgody na dostarczenie surowca bez umowy po obniżeniu dostawy o 30%
doprowadziło do niewydolności całego mołdawskiego systemu energoelektrycznego i zagroziło
paraliżem państwa. Ostatecznie po trzech tygodniach Rosjanie osiągnęli wszystkie założone cele. Najważniejszym z nich było prawie czterokrotne zwiększenie ceny gazu. Poza tym zablokowano umowy międzynarodowe z krajami Unii
Europejskiej, dzięki którym można było mówić
o konkurencyjności handlowej przy zawieraniu
umów na gaz.

Twierdzi pan, że Rosjanie stosują takie metody
od lat dziewięćdziesiątych.
Dokładniej od przełomu lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych, kiedy Związek Radziecki
rozpadał się i tracił możliwość militarnego oddziaływania na terytorium postsowieckich republik oraz byłych państw komunistycznych. Wtedy
powstała koncepcja wpływania na te kraje za pomocą limitowania dostaw surowców energetycznych. Warto zwrócić uwagę na to, że Władimir
Putin napisał doktorat z wykorzystywania energetyki jako instrumentu służącego do realizacji celów politycznych. Nacisk na stosowanie tego narzędzia był dobrze widoczny w doktrynach, które
Rosjanie przyjmowali po 2003 roku, kiedy stwier-
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dzono, że najważniejszym celem rozwoju przemysłu gazowego jest zabezpieczenie interesów Moskwy w Europie, regionie Wspólnoty Niepodległych Państw i na Dalekim Wschodzie. Polska
dyplomacja ekonomiczna nagłaśniała tę sprawę
na forum międzynarodowym, co wizerunkowo
obciążało Rosjan. Dlatego od 2014 roku nie zapisuje się jej już w oficjalnych dokumentach, ale
i tak jest ona kontynuowana.
Rozumiem, że za tym mechanizmem stoją nie
tylko motywy polityczne, ale też gospodarcze.
Rosjanie handlują trzema głównymi surowcami,
ale tylko jeden z nich służy do osiągania celów
politycznych. Jeżeli przyjmiemy, że w ostatnich
latach baryłka ropy kosztuje średnio 50 dolarów,
to przychód Rosji ze sprzedaży surowców wynosi
200 mld dolarów rocznie. Z tej sumy ropa naftowa
dałaby 45% wpływów, produkty ropopochodne
34%, a gaz ziemny jedynie 21%. Z perspektywy
ekonomii kluczowe dla Moskwy są pierwsze dwa
surowce, które ze względu na prawa wolnego rynku jednak nie stanowią narzędzia oddziaływania
politycznego. Inaczej ma się sprawa z gazem – do
niedawna, żeby do jakiegoś kraju sprzedać ten surowiec, trzeba było zbudować rurociąg. Pomimo
rozwoju technologii LNG [liquefied natural gas,
czyli ciekły gaz ziemny, który w tym stanie skupienia znacząco zmniejsza swoją objętość i można
go transportować np. za pomocą statków przekazujących surowiec do specjalnych terminali] taka
forma sprzedaży dominuje w Europie, co może
służyć do budowania sieci pewnych zależności.
To się powoli zmienia, ale w krajach postsowieckich Rosjanie wciąż monopolizują ten rynek,
utrudniają regulację międzynarodowych umów,

W wielkim stylu wraca łączenie geostrategii z handlem surowcami. W ciągu
ostatniego roku Rosjanie doprowadzili
do spektakularnych
podwyżek cen gazu
na rynku europejskim.
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a w razie potrzeby limitują lub zatrzymują dostawy surowca,
chcąc w ten sposób wymusić na lokalnych rządach określone decyzje.
Czy ta sieć zależności jest na tyle mocna, by można było
wywierać nacisk na wiele państw jednocześnie?
Wszystkie państwa postsowieckie musiały zakładać, że
Rosjanie mogą ograniczyć im dostawy gazu i unikały podejmowania decyzji politycznych, które by do tego doprowadziły. Dlatego już samo istnienie takiej sieci ma istotne znaczenie w osiąganiu celów politycznych. Do dzisiaj Rosjanie postępują w ten sposób z Ukrainą, Białorusią czy wspomnianą
Mołdawią. Część państw z Europy Środkowej dąży jednak
do uzyskania niezależności od dostaw rosyjskiego surowca
lub tę niezależność osiągnęło.
Które to państwa?
Dziś najpełniej działania na rzecz wyeliminowania zależności od rosyjskiego gazu realizują Litwa, Rumunia i oczywiście
Polska. Bezpieczeństwo dostaw gazu było umieszczone wysoko na liście priorytetów politycznych prezydenta Andrzeja
Dudy, co w efekcie przełożyło się na zwiększenie przepustowości terminalu w Świnoujściu czy podpisanie kontraktów ze
Stanami Zjednoczonymi na dostawy gazu skroplonego. W połowie drogi są natomiast Chorwaci i Bułgarzy. Z kolei w Czechach, na Słowacji czy Węgrzech trudno zaobserwować próby
odejścia od modelu bycia pośrednikiem i korzystania z tego,
że przez terytorium tych państw przebiega infrastruktura przesyłająca surowiec z Rosji na Zachód. W Niemczech zaś wręcz
dochodzi do zacieśniania współpracy energetycznej z Moskwą przez budowę rurociągu Nord Stream II.
Według zwolenników Nord Stream II Niemcy mają być
reprezentantem Zachodu mogącym równoważyć Rosję
politycznie i dystrybuować gaz w regionie, nie ulegając
przy tym presji ze strony Moskwy.

Republika Federalna Niemiec może zdecydować o tym,
żeby gaz kupować od sojuszników. Jest to możliwe zwłaszcza w dobie rozwoju technologii LNG. Na tę metodę przeszła Polska, terminale budują także Francja, Wielka Brytania, Hiszpania czy Włochy. Niemcy nie mają jednak żadnego terminalu, jednocześnie zdecydowały się na zbliżenie
strategiczne z Rosją. Dodatkowo Republika Federalna Niemiec stała się niejako sercem sieci rurociągów z rosyjskim
gazem, dzięki czemu może oddziaływać na cały region. Prezydent Andrzej Duda ostrzegał zresztą, że Nord Stream II
prowadzi m.in. do monopolizacji rynku zachodnioeuropejskiego przez Gazprom.
Jak znaczące może być to oddziaływanie?
Wybudowano infrastrukturę, dzięki której po dnie Morza
Bałtyckiego Rosjanie mogą przesyłać 110 mld m3 gazu rocznie. Dotychczas do państw Unii Europejskiej Moskwa sprzedawała około 170 mld m3 gazu. Z tych liczb wynika, że Berlin staje się swego rodzaju pompą ssąco-tłoczącą rosyjski
gaz na terytorium Europy Środkowej. Państwa Trójmorza zostały okrążone – surowiec będzie dostarczany rurociągami
przez Niemcy do Czech, Słowacji, Chorwacji, na Węgry,
Ukrainę, może nawet do Serbii, Austrii i po części do Polski.
Nord Stream I oraz II i jego odnogi biegnące wzdłuż Odry
stworzyły pierścień, który Rosjanie mogą wykorzystać do
zdobywania dominacji ekonomicznej, co jest poważnym zagrożeniem dla tego regionu.
Jak ta sytuacja będzie się rozwijać w najbliższych
latach?
Już widać, że pewne procesy zostały uruchomione.
W uproszczeniu, w wielkim stylu wraca łączenie geostrategii z handlem surowcami. W ciągu ostatniego roku Rosjanie
doprowadzili do spektakularnych podwyżek cen gazu na
rynku europejskim. Ośrodki analityczne wskazują, że jednym z założeń Moskwy jest szybsza certyfikacja Nord
Stream II. Taki plan niesie ze sobą jednak duże koszty polityczne, dlatego na pewno to niejedyny cel. Jeśli popatrzymy
na sektor energetyczny przyszłości, to bez wątpienia transformacja Unii Europejskiej jest zgodna z interesami ekonomicznymi Berlina, który odchodzi od energii atomowej i stawia na odnawialne źródła energii. Do 2050 roku w Niemczech 85% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł,
a w całej Unii ma to być 75%. Przy pozyskiwaniu energii
z wiatru czy promieni słonecznych potrzebny jest system stabilizujący i tę rolę przejmie energetyka gazowa, co Rosjanie
z pewnością postrzegają jako unikatową szansę na zwiększenie oddziaływania politycznego także w regionach, w których dotychczas nie mieli możliwości tego robić.

PAWEŁ TUROWSKI pracuje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
od 2007 roku. W Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa
Pozamilitarnego zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa
energetycznego, zagrożeń hybrydowych i informacyjnych.
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politycznego
klinczu
Zastój na frontach wojny jemeńskiej skończył się,
gdy Huti podjęli ofensywę w prowincji Marib. Region
ten ma olbrzymie znaczenie strategiczne, stanowi
bowiem klucz do kontroli nad centrum kraju.
TO M A S Z

W

ostatnich tygodniach Jemen, za sprawą gwałtownej eskalacji walk w centrum kraju, ponownie stał
się obiektem zainteresowania światowych mediów. Skala starć między rebeliantami z szyickiego ruchu Hutich a siłami wiernymi rządowi prezydenta Abd
Rabbuha Mansura al-Hadiego dalece
wykracza poza dotychczasowe doświadczenia dziesięcioletniej wojny domowej.
Efekty toczących się w Maribie walk
mogą okazać się przełomem w tej wojnie, oddziały Hutich zajęły bowiem
niemal cały obszar prowincji, z wyjątkiem jej stolicy i przyległego do niej
dystryktu. To ostatnie w środkowym
Jemenie bastiony rządu prezydenta
al-Hadiego. Równolegle szyiccy rebelianci odnieśli też duże sukcesy militarne w południowej prowincji Szabwa. Postępy szyitów w Maribie i Szabwie zostały jednak okupione ogromnymi
stratami – od chwili podjęcia ofensywy
mogło zginąć już nawet 4 tys. bojowników, głównie w wyniku zmasowanych
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OT ŁOWSKI

ataków lotniczych ze strony saudyjskiej
koalicji. Jeśli Huti zdołają przejąć kontrolę nad całą prowincją Marib, będzie to
ich olbrzymi sukces militarny i polityczny. Konsolidacja władzy nad północnym
i centralnym Jemenem umocni ich pozycję względem rządu, a także pozwoli
planować kolejne operacje ofensywne
skierowane na południe kraju.
WOJNA NA WYCZERPANIE
Eskalacja konfliktu jemeńskiego przypada w symbolicznym momencie.
W styczniu 2022 roku minie siedem lat
od chwili, gdy oddziały Hutich przejęły
kontrolę nad Saną, stolicą Jemenu, zmuszając do ucieczki z miasta rząd Al-Hadiego. Od tamtej chwili sytuacja w kraju
systematycznie się pogarszała. Przyczyny jego obecnych problemów tkwią jednak we wcześniejszych wydarzeniach
i są związane z następstwami Arabskiej
Wiosny z lat 2010–2011.
W wielu arabskich państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej doszło wówczas do eskalacji protestów

i rozruchów, które w kilku krajach przerodziły się w rewolucje i wojny domowe. W przeciwieństwie do Libii czy Syrii rewolta w Jemenie nie przyciągnęła
jednak na dłużej uwagi społeczności
międzynarodowej. Rola strategiczna tego kraju ogranicza się głównie do położenia geograficznego nad cieśniną Bab
al-Mandab (Wrota Łez), łączącą Morze
Czerwone z Oceanem Indyjskim, gdzie
zbiegają się licznie uczęszczane morskie szlaki transportowe między Europą
a Azją. Jednak dopóki żegluga przez
cieśninę jest niezagrożona, dopóty tragiczna sytuacja w Jemenie nie zaprząta
uwagi możnych tego świata.
Chaos polityczny i społeczno-ekonomiczny w Jemenie podczas Arabskiej
Wiosny wykorzystali tamtejsi szyici –
zajdyci, stanowiący niemal połowę ludności kraju i będący obywatelami drugiej kategorii. Zamieszkując północno-zachodnie regiony, już od początku
obecnego stulecia podejmowali zbrojne
próby poprawy swojego położenia politycznego, w czym finansowo i material-
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ju i od tego momentu wojna w Jemenie
zamieniła się w przewlekły konflikt na
wyczerpanie, w którym największymi
przegranymi stali się cywile, traktowani przez obie strony jako karta przetargowa i zakładnicy. Od kilku lat wojna
w Jemenie ograniczała się zatem niemal wyłącznie do krótkotrwałych bitew
i potyczek wzdłuż linii frontu, które nie
miały szans wpłynąć na losy kampanii.
Ze względu na patową sytuację strategiczną z biegiem czasu obie strony zaczęły wkładać coraz więcej wysiłku
w działania powietrzne.
Huti doprowadzili do perfekcji (głównie dzięki wsparciu irańskiemu) ataki
z użyciem rakiet balistycznych i dronów
już nie tylko na wrogie cele w samym
Jemenie, ale także na terytorium Arabii
Saudyjskiej, Saudyjczycy odpowiedzieli
zaś intensyfikacją ataków lotniczych.
Podobnie i dzisiaj odpowiedzią Rijadu
na sukcesy Hutich w prowincji Marib
jest zwiększenie tempa operacji powietrznych przeciwko szyitom. W nalotach przeprowadzanych od września

2021 roku na pozycje szyickich bojowników zginęło już jednak co najmniej
kilkuset cywilów. Ponownie wywołało
to w mediach zachodnich dyskusję na
temat sposobu prowadzenia operacji militarnej w Jemenie przez Królestwo Saudów oraz współodpowiedzialności administracji USA za kryzys humanitarny
w tym kraju (poprzez m.in. dostarczanie
broni Rijadowi).
DRAMAT MIESZKAŃCÓW
Sytuacja humanitarna w Jemenie, po
dekadzie chaosu i kolejnych odsłonach
wojny domowej, jest tymczasem wręcz
dramatyczna. Miliony ludzi uciekły ze
swych domów do innych części kraju,
a ich dalsze życie uzależnione jest od
trwałego wsparcia ze strony międzynarodowych organizacji pomocowych
i agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomoc ta może jednak być
skutecznie dystrybuowana tylko w warunkach względnego spokoju i za zgodą
obu walczących stron. Niekończąca się
wojna, wywołany nią paraliż gospodarki
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nie wspierała ich (i ciągle wspiera) szyicka Islamska Republika Iranu. W 2012
roku w wyniku niepokojów społecznych władze centralne Jemenu zostały
poważnie osłabione, a Huti w krótkim
czasie zdołali zająć całą północ kraju.
Dwa lata później podjęli ofensywę na
południe, w kierunku Sany, której celem było wymuszenie na sunnitach
uznania autonomii regionów szyickich.
Rozpad struktur państwa był już jednak
tak zaawansowany, że Huti nie natrafili
wówczas po drodze do Sany na żaden
zorganizowany opór.
Kiedy w styczniu 2015 roku ostatecznie zdobyli stolicę, zmuszając prezydenta Al-Hadiego i jego gabinet do
ucieczki z kraju, szyici stanęli przed
szansą objęcia władzy nad całym Jemenem. Rozpoczęta wiosną operacja
militarna pod wodzą Arabii Saudyjskiej, mająca na celu odbicie Jemenu
dla jego prawowitych władz, doprowadziła jedynie do odzyskania kilku południowych prowincji. Później front ustabilizował się w górzystym centrum kra-
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To kolejna odsłona wojny w Jemenie. Do eskalacji walk doszło w bogatej w złoża gazu ziemnego
i ropy naftowej prowincji Marib. Na zdjęciu uzbrojeni bojownicy lojalni wobec sił rządowych strzegą
terenów w pobliżu pól naftowych Safer.
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państwa i blokada ekonomiczna nałożona przez Arabię Saudyjską na tereny
zajmowane przez Hutich sprawiły, że
w Jemenie aż 16 mln ludzi (w tym około 400 tys. dzieci) jest zagrożonych
śmiercią głodową.
Intensyfikacja walk w Maribie to zarzewie kolejnych problemów humanitarnych – w minionych latach znalazło tam
schronienie ponad milion Jemeńczyków
z innych regionów kraju. Obecnie wojna
ponownie dotarła do ich prowizorycznych domostw – tylko we wrześniu
10 tys. mieszkańców prowincji musiało
uciekać przed ofensywą szyitów. Kolejne
tygodnie przyniosły tysiące uciekinierów.
Społeczność międzynarodowa pozostaje wobec jemeńskiego dramatu bezradna. Sytuacja w tym kraju urasta już
do rangi symbolu nieskuteczności i politycznego paraliżu Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Wobec niemożności
właściwego wypełniania swej misji
z funkcji specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu niedawno zrezygnował Martin Griffiths,
pełniący ją od 2018 roku. Zastąpił go
szwedzki dyplomata Hans Grundberg,
już teraz jednak mało kto daje mu szanse na skuteczne doprowadzenie jeśli nie
do pokoju w Jemenie, to przynajmniej
do trwałego humanitarnego zawieszenia
broni. Sytuacja w tym kraju nie jest bowiem efektem klasycznego sporu poli-
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Efekty toczących się w Maribie walk mogą
okazać się przełomem w całej wojnie, oddziały
Hutich zajęły bowiem niemal cały obszar tej
prowincji.

OBIE WALCZĄCE
STRONY SĄ JEDYNIE
POŚREDNIKAMI I WYRAZICIELAMI INTERESÓW ZEWNĘTRZNYCH POTĘG – SZYICKIEGO IRANU ORAZ
SUNNICKIEJ ARABII
SAUDYJSKIEJ
tycznego, konfliktu religijnego lub etnicznego, który można próbować zażegnać przy stole rokowań, poszukując
kompromisu między stronami.
KARTA PRZETARGOWA
Obie walczące strony są jedynie pośrednikami i wyrazicielami interesów
zewnętrznych potęg – szyickiego Iranu
oraz sunnickiej Arabii Saudyjskiej.
Konflikt ten jest więc pochodną geopolitycznej konfrontacji, do której doprowadziły te regionalne mocarstwa na całym Bliskim Wschodzie. Każde z nich
dąży do zdobycia dominującej pozycji
wśród bliskowschodnich społeczności
muzułmańskich. Skutkiem ich rywalizacji są tzw. wojny zastępcze w regionie,
wśród których konflikt jemeński należy
do najbardziej tragicznych pod względem następstw humanitarnych.
W tym kontekście obecne nasilenie
walk w Jemenie nie jest przypadkowe –
to efekt niedawnego załamania się nieformalnych rozmów saudyjsko-irań-

skich, prowadzonych m.in. w celu ograniczenia skali konfliktu w tym kraju.
Skuteczna ofensywa Hutich ma także
służyć Iranowi jako karta przetargowa
w rozgrywce ze światem w kontekście
jego programu nuklearnego.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że
są małe szanse na rychłe zakończenie
wojny w Jemenie. Huti, jako wyraziciele interesów Teheranu, nie podejmą samodzielnie działań na rzecz zawarcia
pokoju, dążąc do pełnej realizacji celów
swego mocodawcy, a pośrednio i własnych. W ocenie zaś Irańczyków zajdyci
są już blisko zdobycia całego północno-środkowego Jemenu, co da im możliwość odtworzenia tutaj imamatu. Krok
ten byłby sukcesem politycznym i propagandowym nie tylko dla zajdytów, ale
i dla wszystkich szyitów.
Tymczasem Arabia Saudyjska nie
może dopuścić do powstania tuż przy
swej granicy tworu państwowego rządzonego przez szyitów tak blisko związanych z wrogim jej Iranem, dlatego
również nie przewiduje jednostronnych
działań pokojowych. Co więcej, szyicki
imamat w Jemenie stanowiłby prowokację wobec Saudów, aspirujących do roli
jedynych obrońców prawdziwej islamskiej wiary. Wszystko to sprawia, że miliony Jemeńczyków będą tkwić w tym
geopolitycznym klinczu bez większych
szans na poprawę swego losu.
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Koniec dwuwładzy
Zamach stanu przerwał ponaddwuletnią polityczną
kohabitację cywilno-wojskową w Sudanie.
TA DEUSZ

W

ydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie w Sudanie, mocno nadwerężyły i tak niepewną sytuację w kraju. 25 października generałowie obalili przejściowy gabinet premiera
Abdalli Hamdoka i władzę przejęło wojsko. Już kilka miesięcy wcześniej zaczęły nasilać się spory pomiędzy nim
a cywilnymi politykami współrządzącymi krajem po odsunięciu prezydenta Umara
al-Baszira. Jednym z powodów puczu
były obawy sudańskich oficerów, że
zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za czyny popełnione za
czasów dyktatorskich rządów tego
wywodzącego się z ich szeregów
polityka.

DWA PUCZE
Na czele zamachowców stanął przywódca Suwerennej Rady Sudanu (rządzącej krajem od 21 sierpnia 2019 roku)
gen. por. Abd al-Fattah Abd ar-Rahman
al-Burhan. Zastąpiła ona Tymczasową
Radę Wojskową, sprawującą władzę po
obaleniu 11 kwietnia tegoż roku prezydenta Al-Baszira. Gen. Al-Burhan
obiecał, że wojskowi pozostaną u władzy tylko do wyborów planowanych na
lipiec 2023 roku. Tłumaczył, że zamach miał zapobiec wybuchowi wojny
w Sudanie, ale nie jest tajemnicą, że
w rzeczywistości od dawna marzyła się
mu pełnia władzy w kraju. Dlatego od
miesięcy podkopywał autorytet premiera Hamdoka, obwiniając go o pogarszającą się sytuację gospodarczą. Jednocześnie Al-Burhan sygnalizował, że Sudan potrzebuje
silnego przywódcy. Za tymi stwierdzeniami skrywały się
partykularne interesy wyższych dowódców armii, którzy
chcieli zachować władzę i bogactwa. A zgodnie z porozumieniem zawartym latem 2019 roku z opozycyjnymi Siłami na rzecz Wolności i Zmiany (Forces for Freedom and
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Change – FFC) w listopadzie tego roku gen. Al-Burhan
miał przekazać przewodzenie Suwerenną Radą Sudanu cywilnemu politykowi.
Generalicja obawiała się, że po przejęciu władzy będący
poza jej kontrolą rząd przejściowy mógłby m.in. przekazać
byłego dyktatora Umara al-Baszira Międzynarodowemu
Trybunałowi Karnemu w Hadze. Al-Baszir został oskarżony
o ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas konfliktu w zachodniosudańskiej prowincji Darfur, gdzie od 2003 roku
zginęło około 300 tys. ludzi, a 2,7 mln musiało porzucić swe domy. Jego zeznania mogłyby okazać się
kłopotliwe dla bliskich współpracowników, np. dowódcy paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia
gen. Mohameda Hamdana „Hemetiego” Dagalo,
którego formacja wywodzi się z arabskiej milicji
dżandżawidów, odpowiedzialnej za liczne zbrodnie
w Darfurze. Na ławę oskarżonych sudańscy generałowie
mogliby trafić również za masakrę podczas prodemokratycznych protestów w Chartumie
30 czerwca 2019 roku, kiedy zastrzelono co najmniej 87 demonstrantów.
Z pewnością wojskowi bali się wprowadzenia cywilnej kontroli nad armią
i utraty dostępu do budżetu państwa.
Zwłaszcza że firmy należące do armii,
cieszące się przywilejami podatkowymi, traktują jak swoją własność. W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o możliwej korupcji przy okazji
podpisywanych umów, a sami wojskowi są także podejrzewani m.in. o przemyt złota i nielegalny handel walutą.
Tymczasem premier Hamdok chciał
ograniczyć aktywność mundurowych
w gospodarce. Obecnie część wyższych dowódców posiada bowiem komercyjne imperia, które zbudowali, wykorzystując swą pozycję w systemie władzy
przed 2019 rokiem. Dlatego nie przypadkiem pierwszą rządową instytucją zlikwidowaną po zamachu był komitet zajmujący się odzyskiwaniem mienia publicznego nielegalnie
przejętego przez osoby związane z reżimem Al-Baszira.

SUDAN, KTÓREGO
ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE SIĘGA
60 MLD DOLARÓW,
BARDZO POTRZEBUJE
POMOCY FINANSOWEJ, A WOJSKOWI
BĘDĄ MIEĆ OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
JEJ UZYSKANIA
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Przejawem niepokojów w szeregach armii wywołanych działaniami i planami rządu była już
wc z e ś n i ej s z a , n i e u d a n a p ró b a z a m a c h u
z 21 września tego roku. Generałowie utrzymywali, że zorganizowali go islamiści będący zwolennikami Al-Baszira. Możliwe jednak, że inspiratorami byli oni sami, aby sprawdzić, jak
wielu niezadowolonych z rządu Sudańczyków
jest skłonnych poprzeć ich u władzy. Korzystnym dla wojskowych zdarzeniem był tu podział
w szeregach FFC. Frakcja rozłamowa sprzymierzyła się z nimi i to ona organizowała w październiku demonstracje, podczas których nawoływano do puczu.
OPADAJĄCE MASKI
Wojskowi, którzy przeprowadzili zamach
25 października, podjęli bardzo ryzykowną grę.
Pucz sprowokował największe od lat protesty
uliczne, które pochłonęły wiele ofiar. Przeciwko
rządom wojska wystąpiły różne grupy zawodowe, m.in. lekarze, nauczyciele, pracownicy sektora naftowego i prawnicy. Jednocześnie puczystów spotkały retorsje na arenie międzynarodowej . Un i a A f r y k a ń sk a z aw i e s i ł a S u d a n
w prawach członkowskich, a Liga Arabska wezwała do przywrócenia cywilnego rządu. Zamach został potępiony przez Stany Zjednoczone
i Unię Europejską. Izolacja polityczna może pogorszyć i tak bardzo trudną sytuację gospodarczą kraju, a po obaleniu rządu Hamdoka generałowie nie mogą już zrzucać odpowiedzialności
za to na polityków cywilnych.
Sudan, którego zadłużenie zagraniczne sięga
60 mld dolarów, bardzo potrzebuje pomocy finansowej, a wojskowi będą mieć ograniczone
możliwości jej uzyskania. Tuż po zamachu przekazywanie pieniędzy temu państwu zamroził
Bank Światowy. Wcześniej, w marcu tego roku,
po raz pierwszy po niemal 30 latach przyznał mu
grant w wysokości 2 mld dolarów na walkę
z ubóstwem i wsparcie ożywienia gospodarczego. Nastąpiło to po spłacie przez Sudan starych
zaległości wobec Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, co było możliwe dzięki pożyczce pomostowej w wysokości 1,15 mld dolarów
udzielonej cywilnemu rządowi w Chartumie
przez Stany Zjednoczone. Również Francja zaoferowała Sudanowi pożyczkę pomostową
o wartości 1,25 mld euro, jako pomoc w spłacie
jego zaległości wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Generałowie nie mają co liczyć na takie wsparcie Zachodu – administracja
prezydenta Joego Bidena natychmiast po zamachu zamroziła 700 mln dolarów pomocy dla Su-
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Zamachem z 25 października wojskowi rozpoczęli bardzo ryzykowną grę. Otóż sprowokowali największe od
lat protesty uliczne, podczas których zginęło wiele
osób. Przeciwko rządom wojska wystąpiły różne grupy
zawodowe, m.in. lekarze, nauczyciele i pracownicy
sektora naftowego czy prawnicy.

DWIE PRODEMOKRATYCZNE REWOLUCJE W TYM
KRAJU, W LATACH
1964 I 1985,
RÓWNIEŻ ZOSTAŁY
ZDUSZONE PRZEZ
WOJSKOWYCH

Na czele zamachowców stanął gen. por.
Abd al-Fattah Abd
ar-Rahman al-Burhan, przywódca Suwerennej Rady Sudanu, rządzącej krajem od 21 sierpnia
2019 roku.

danu, a Francja zasugerowała, że pucz podaje
w wątpliwość zapowiedziane przez nią anulowanie 5 mld dolarów sudańskiego długu.
Generałowie podjęli ryzyko, bo mieli świadomość, że w podzielonym świecie nie pozostaną
jednak osamotnieni. „Bez wsparcia regionalnego
Al-Burhan by tego nie zrobił”, stwierdził Magdi
el-Gizouli z Rift Valley Institute, think tanku
mającego siedziby w Londynie i Nairobi. Z kolei
Alberto Fernandez, wiceprezes Middle East Media Research Institute i były wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu USA, zauważył, że po
puczu w Chartumie sytuacja stanie się bardziej
klarowna, bo „opadną maski” i będzie można zobaczyć, kto z zewnątrz mógł zachęcić sudańskich wojskowych do obalenia cywilnego rządu.
Al-Burhan musiał czuć się bardzo pewnie, skoro
dokonał tego niedługo po wizycie specjalnego
wysłannika USA Jeffreya Feldmana, który pozornie uspokoił napięcia pomiędzy cywilami
i wojskowymi.
Wśród potencjalnych sojuszników sudańskich
puczystów są wymieniane Arabia Saudyjska,
Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pozostaje kwestia, czy kraje te będą skłonne udzielić
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wojskowemu reżimowi w Chartumie szerokiego wsparcia
finansowego, które zrekompensuje utratę funduszy z Zachodu. W to wątpi m.in. Alex de Waal, ekspert ds. Sudanu
i szef Światowej Fundacji Pokoju z Uniwersytetu Tufts
w Medford w stanie Massachusetts. W jego ocenie Arabia
Saudyjska i ZEA „nie mają wystarczająco głębokich kieszeni, aby wyciągnąć Sudan z dołka, w którym się znajduje”. Państwa znad Zatoki Perskiej z pewnością też nie będą
ostentacyjnie wspierać sudańskich puczystów, by nie skomplikować swych relacji z Zachodem.
Być może właśnie świadomość tego, że pomoc ekonomiczna przyjaznych państw nie wystarczy, oraz wielka skala protestów sprawiły, że Al-Burhan zaczął sygnalizować
gotowość do ustępstw. Na początku listopada pojawiły się
doniesienia, że jest negocjowane porozumienie polityczne,
które ma przywrócić cywilne rządy.
BECZKA PROCHU
Protesty przeciw zamachowi wojskowemu to niejedyne symptomy kryzysu politycznego w Sudanie. Choć
Al-Burhan tłumaczył, że pucz miał zapobiec wojnie, efekt
może być odwrotny. Istnieje zagrożenie, że w kraju na nowo wybuchną duże konflikty zbrojne. Tymczasowemu rządowi udało się co prawda podpisać porozumienia z kilkoma grupami rebelianckimi, ale nie było wśród nich dwóch

największych – darfurskiego Ruchu Wyzwolenia Sudanu
i działającego w Górach Nubijskich w prowincji Kordofan
Południowy Ludowego Ruchu Wyzwolenia Sudanu – Północ. Niestety nie powstrzymało to przemocy w różnych
częściach kraju, wręcz przeciwnie, może się ona teraz
jeszcze nasilić.
Innym zagrożeniem jest wojna z sąsiednią Etiopią, z którą Sudan jest w sporze o rolniczy region al-Faszaga,
a przede wszystkim o budowaną przez Etiopczyków wielką
tamę z hydroelektrownią na Nilu. Sudańczycy, podobnie
jak Egipcjanie, obawiają się, że szybkie zapełnianie powstałego tam zbiornika spowoduje u nich niedobory wody.
Sytuacja jest niebezpieczna, zdarzały się już niepokojące
incydenty przy granicy, przy której rozmieszczono wojska.
Wydarzenia w Sudanie są doskonałym przykładem na
to, że historia lubi się powtarzać. Dwie prodemokratyczne
rewolucje w tym kraju, w latach 1964 i 1985, również zostały zduszone przez wojskowych. Sudan jest też liderem
niechlubnej klasyfikacji wśród państw Afryki, jeśli chodzi
o liczbę wojskowych zamachów. Październikowy był
osiemnastym od uzyskania niepodległości w 1956 roku
(udaremniono jeszcze 17 spisków). Do tego czasu było tylko pięć prób puczu zakończonych sukcesem. Wniosek nasuwa się więc jeden – nawet jeśli generałowie ustąpią,
przyszłość tego kraju nie napawa optymizmem.
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Kameruńscy żołnierze na terenie
jednego z ośrodków pomocy
humanitarnej dla ludności, która
opuściła tereny zagrożone
konfliktem zbrojnym.

Dwa języki, dwie racje
RO B ERT

CZ ULDA

Trwający od pięciu lat konflikt wewnętrzny w Kamerunie wchodzi, jak się wydaje,
w nową fazę – lokalni separatyści atakują coraz śmielej, co może oznaczać, że
uzyskali wsparcie od bardziej doświadczonych bojowników z sąsiedniej Nigerii.

S

pór w Ambazonii, położonej w zachodniej
części Kamerunu, to zapewne jeden z mniej
znanych kryzysów Afryki. Mechanizm działania jest jednak typowy: dyskryminacja
grupy mniejszościowej, która w pewnym momencie sięga po broń. Ten konflikt stanowi spuściznę
historii, w tym najpierw kolonizacji niemieckiej
(1884–1916), a później brytyjsko-francuskiej.
W 1960 roku część francuska uzyskała niepodległość, a brytyjska rok później została podzielona
pomiędzy Kamerun a anglojęzyczną Nigerię. Niektórzy anglojęzyczni mieszkańcy znaleźli się tym
samym w granicach Kamerunu, a zatem na terenach, które obecnie są zarzewiem konfliktu.
PROTESTY MNIEJSZOŚCI
Napięcia pomiędzy społecznościami francuskoi brytyjskojęzycznymi istniały od dekad, ale przemoc pojawiła się stosunkowo niedawno. Zaczęło
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się niepozornie – w 2016 roku intelektualiści,
w tym nauczyciele, wyszli na ulice Bamendy (stolicy Regionu Północno-Zachodniego), by zaprotestować przeciwko prawu, które oni odbierają jako
faworyzujące język francuski. Od tego czasu lista
zarzutów z roku na rok się wydłużała, znalazły się
na niej chociażby kwestie nikłej reprezentacji
osób anglojęzycznych w parlamencie czy też brak
inwestycji i fałszerstwa wyborcze, które w 2018
roku dały reelekcję rządzącemu od 1982 roku
prezydentowi Paulowi Biyi.
Demonstracje w 2016 roku spotkały się z siłową reakcją władz, co przyniosło przewidywalne
skutki – część z protestujących sięgnęła po broń.
W październiku 2017 roku pacyficzny Zjednoczony Front Południowego Kamerunu-Ambazonii
(SCACUF) ogłosił niepodległość Ambazonii.
Przez aklamację prezydentem został wybrany miejscowy aktywista Julius Sisiku Ayuk Tabe. Rząd

Lejeune Mbella
Mbella, szef dyplomacji Kamerunu:
„Rząd przygotował
ustawę o specjalnym
statusie regionu,
a także ogłosił powszechną amnestię
dla bojowników, którzy oddadzą broń”.
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w stołecznym mieście Jaunde zadeklarował wówczas bezwzględną walkę o utrzymanie jedności kraju. Za przeciwnika
miał przede wszystkim utworzone w listopadzie 2017 roku
jednostki ADF (Ambazonia Defence Forces), a więc Siły
Obronne Ambazonii. Inne grupy to będąca federacją kilku milicji Rada Samoobrony Ambazonii (Ambazonia Self-Defence
Council – ASC) czy też Siły Obronne Południowego Kamerunu (Southern Cameroons Defense Forces – SOCADEF) –
zbrojne skrzydło Ruchu Wyzwolenia Afrykańczyków (African People’s Liberation Movement – APLM).
Militaryzacja konfliktu doprowadziła do nieznanej liczby
ofiar – mowa o tysiącach zabitych – oraz
do exodusu miejscowej ludności. Według danych wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców,
na terytorium sąsiedniej Nigerii przebywa obecnie 65 tys. kameruńskich
uchodźców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że od wybuchu konfliktu z regionu przybyło pół miliona
osób. Siły ADF są oskarżane nie tylko
o ataki na cele rządowe, lecz także zabijanie osób podejrzewanych o współpracę z władzami oraz prześladowania
tych, którzy nie respektują poleceń partyzantów. Z kolei siłom rządowym zarzuca się terroryzowanie miejscowych
i palenie ich majątków, co ma stanowić
karę za domniemane wsparcie sił ADF.

nym komunikacie ADF i IPOB ogłosiły „współpracę na
rzecz bezpieczeństwa wspólnej granicy oraz w zakresie wymiany broni, ludzi i danych wywiadowczych”.
Działalność separatystów jest tym łatwiejsza, że kameruńsko-nigeryjska granica ma niemal 2 tys. km, a obszar
jest gęsto zalesiony. Mieszkający w Nairobi (Kenia) dziennikarz śledczy Emmanuel Freudenthal, który spędził tydzień wśród żołnierzy ADF, zwrócił również uwagę na znaczenie infrastrukturalnego niedorozwoju regionu dla eskalacji konfliktu: „Wiele obszarów jest niedostępnych – to jeden
z zarzutów separatystów wobec władz. Teraz kwestia ta obraca się przeciwko rządowi – wojsko
często nie ma jak dostać się w odległe
miejsca, bo nie prowadzą tam żadne
drogi”. Siłom rządowym nie sprzyja
to, że rejon graniczy z nigeryjską deltą Nigru, gdzie rządzą liczne grupy
przestępcze, przez co przemyt broni
i ukrywanie się są dużo łatwiejsze. Sama Nigeria zmaga się dodatkowo
z dżihadystami z Boko Haram.

NASILENIE KRYZYSU
NASTĄPIŁO W PAŹDZIERNIKU 2021 ROKU, KIEDY AMBAZOŃSCY SEPARATYŚCI
DOKONALI DWÓCH
ŚMIAŁYCH ATAKÓW,
W KTÓRYCH ZGINĘŁO
15 KAMERUŃSKICH
ŻOŁNIERZY

NARASTANIE PRZEMOCY
Za moment intensyfikacji kryzysu uznaje się październik
2021 roku, kiedy separatyści dokonali dwóch śmiałych ataków, w których zginęło 15 kameruńskich żołnierzy. Według
strony rządowej, po raz pierwszy rebelianci użyli ciężkiej
broni z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Na początku partyzantom brakowało nowoczesnego uzbrojenia, przez
co sięgali po… muszkiety, ale od pewnego czasu do Ambazonii dociera go coraz więcej, głównie z Nigerii. Jak podają
media, w ostatnich trzech latach w tym kraju „aresztowano
wiele osób oskarżanych o próbę przemytu broni do Kamerunu”. W tym roku w Stanach Zjednoczonych postawiono
w stan oskarżenia trzech Kameruńczyków, w tym jednego
rezerwistę US Navy (amerykańska marynarka wojenna).
Mieli oni zbierać broń i materiały wybuchowe, żeby wysłać
bojownikom w Ambazonii.
Jednocześnie władze w Jaunde potwierdziły, że separatyści zaczęli blisko współpracować z „innymi grupami, operującymi poza granicami kraju”. Mowa tutaj o oficjalnie ogłoszonym przez bojówki w kwietniu 2021 roku sojuszu pomiędzy ADF a ESN (Eastern Security Network), czyli zbrojnym
ramieniem IPOB (Indigenous People of Biafra), separatystów walczących o niepodległość południo-wschodniej i południowej części Nigerii. Ta grupa podnosi zarzut dyskryminacji i prześladowań ze strony władz nigeryjskich. W oficjal-

BEZ PRZEŁOMU
Nie tylko separatyści zacieśniają
współpracę. To dzięki kooperacji między Kamerunem i Nigerią w 2017 roku
w nigeryjskiej stolicy Abudży został
aresztowany Julius Sisiku Ayuk Tabe.
Wraz z innymi bojownikami odesłano go następnie do Kamerunu, gdzie pojmanych skazano na karę dożywotniego
pozbawienia wolności za terroryzm.
Tymczasem rząd w Jaunde przekonuje, że kryzys jest rozwiązywany również na płaszczyznach politycznej, gospodarczej i społecznej. „Władze Kamerunu przeprowadziły
najdroższe i najbardziej gruntowne zmiany strukturalne
i administracyjne w swojej najnowszej historii”, przekonywał niedawno minister spraw zagranicznych tego państwa
Lejeune Mbella Mbella. „Rząd przygotował ustawę o specjalnym statusie regionu, a także ogłosił powszechną amnestię dla bojowników, którzy oddadzą broń”.
Chociaż w 2019 roku pogrążone w kryzysie obszary
otrzymały specjalny status, pozwalający tworzyć własną samorządność (m.in. w dziedzinie edukacji), to przemoc nie
ustaje. Pod koniec października 2021 roku tzw. Tymczasowy
Rząd Ambazonii ogłosił, że walka będzie kontynuowana aż
do pełnego zwycięstwa, a zmiany z 2019 roku są tylko symboliczne. Impas zwiększa koszty humanitarne. Z interwencją
musiał przybyć Światowy Program Żywnościowy ONZ, który dostarcza jedzenie około 280 tys. osób z Regionu Północno-Zachodniego. To jednak kropla w morzu potrzeb, ponieważ według ONZ już 4,4 mln z 25 mln Kameruńczyków potrzebuje pomocy humanitarnej. Z niedoborem żywności
boryka się 2 mln osób. Jeżeli przemoc się nie skończy –
a wszystko na to wskazuje – sytuacja w regionie stanie się
jeszcze trudniejsza.
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Stan zawieszenia
T R Z Y P Y TA N I A D O

Wo j c i e c h a
Góreckiego

N

a granicy między Armenią a Azerbejdżanem po kilkunastu miesiącach spokoju znowu doszło do eskalacji napięcia. Co wywołało nowe walki?
Konflikt między Armenią a Azerbejdżanem
trwa od 30 lat. Głównym spornym punktem jest
status Górskiego Karabachu – zamieszkanej
w większości przez Ormian krainy leżącej na terytorium Azerbejdżanu. Od początku lat dziewięćdziesiątych był on pod kontrolą Ormian,
a po wojnie w 2020 roku Azerbejdżan odzyskał
jego część wraz z otaczającymi ziemiami. Nie
zawarto przy tym pokojowego porozumienia,
a walki ustały po wydaniu wspólnego oświadczenia przez przywódców Rosji, Armenii i Azerbejdżanu. Tego rodzaju dokument w coraz
mniejszym stopniu zapewnia spokój i stabilność.
Ponadto między oboma państwami ciągle jest
wiele nieuregulowanych spraw, np. granica między Armenią a Azerbejdżanem nie została zdelimitowana i zdemarkowana. Sytuacja w tym regionie nie uspokoi się, dopóki nie zostanie zawarte ramowe porozumienie, a najlepiej – traktat
pokojowy. Można powiedzieć, że szklanka jest
do połowy pusta, bo tam ciągle dochodzi do
walk, albo że jest do połowy pełna, gdyż lokalne
starcia nie przekształciły się w kolejną wojnę.
Czym groziłaby destabilizacja Kaukazu, gdyby
jednak do tej wojny doszło?
Zagrożone byłyby szlaki komunikacyjne,
w tym ropo- i gazociągi prowadzące z Morza
Kaspijskiego na teren Turcji i dalej do Europy.
W wyniku wojny ucierpiałaby na przykład Gruzja, która – z powodu zamkniętych granic Armenii z Azerbejdżanem i Turcją – stała się niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania szlaków komunikacyjnych. To przez nią przechodzi
cała wymiana handlowa na kierunku Wschód–
Zachód.
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Dlaczego w regionie nie ma międzynarodowych
sił rozjemczych, które mogłyby się przyczynić
do zakończenia konfliktu?
Do ubiegłorocznej wojny strony nie były w stanie porozumieć się co do tego, jakie miałyby to
być siły, z jakim mandatem. Dzięki mediacji Moskwy rok temu w rejonie konfliktu znalazły się rosyjskie siły pokojowe w sile 1960 żołnierzy, którzy rozdzielają wojska ormiańskie i azerbejdżańskie. Stacjonują oni m.in. w korytarzu laczyńskim,
który zapewnia łączność między częścią Górskiego Karabachu, którą nadal kontrolują Ormianie,
a Armenią. Jest to nowa sytuacja, co skłania mnie
do stwierdzenia, że szklanka jest jednak do połowy pełna. Może dochodzić do lokalnych walk, ale
strony muszą się już liczyć z interwencją Rosjan.
Moskwa będzie dążyła do zawarcia przez Armenię i Azerbejdżan ramowego porozumienia,
w którym zostanie zapisany tryb odblokowania
regionalnych szlaków komunikacyjnych, co pociągnie za sobą otwarcie granicy tych państw,
a w dalszej kolejności – także granicy armeńsko-tureckiej. Takie porozumienie wzmocniłoby pozycję Moskwy na Kaukazie.
Mandat rosyjskich sił pokojowych kończy się
w 2025 roku. Moskwa już zapowiada, że będzie
chciała go przedłużyć, ale Azerbejdżan niechętnie
patrzy na taką perspektywę. Jeśli w ciągu najbliższych miesięcy Rosji się nie uda skłonić zwaśnionych stron do zawarcia porozumienia, wzrośnie
prawdopodobieństwo, że dojdzie do nowych walk,
w których Turcja wesprze Azerbejdżan. Rysują się
zatem dwa scenariusze: albo dojdzie do porozumienia pod rosyjską egidą, albo do wojny z udziałem
Turcji. W obu wypadkach uderzająca jest nieobecność Zachodu. W każdym razie stan zawieszenia
raczej się nie utrzyma przez kolejnych 30 lat.
Rozmawiała MAŁGORZATA SCHWARZGRUBER.
WOJCIECH GÓRECKI jest analitykiem Ośrodka Studiów
Wschodnich.
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Dwa państwa,
jedno zagrożenie
Cyberbezpieczeństwo i medycyna wojskowa,
w tych dwóch dziedzinach Tokio i Hanoi
zacieśniają współpracę.

J A P A N

JAPONIA, WIETNAM

M I N I S T R Y

O F

D E F E N S E

96

Saif al-Islam al-Kaddafi, syn Muammara
al-Kaddafiego, ogłosił
chęć uczestniczenia
w wyborach prezydenckich, które mają
się odbyć w Libii
24 grudnia 2021
roku. Komisja wyborcza wykluczyła jednak jego kandydaturę, argumentując, że
w 2015 roku został
on skazany przez sąd
w Trypolisie za popełnienie przestępstwa.

Chętni
do służby
Armia przygotowała kursy
dla kobiet, które chcą
wstąpić w jej szeregi.

W

P

odczas wizyty w Japonii wietnamskiego ministra obrony Phan Văn Gianga, którego przyjmował w Tokio 23 listopada jego japoński odpowiednik
Nobuo Kishi, podpisano porozumienie dotyczące bliskiej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
oraz medycyny wojskowej. Krok ten wynika z obaw
obu państw przed rosnącą asertywnością Chin w regionie Indo-Pacyfiku oraz, jak to ujęto w komunikacie po spotkaniu, kwestionowaniem przez Pekin istniejącego porządku międzynarodowego. W ostatnim czasie Japonia zacieśnia współpracę
w dziedzinie cyberobrony przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i Australią, prowadzi także rozmowy na ten temat z partnerami z regionu, m.in.
z Singapurem i Indonezją. SR

LIBERIA

LIBIA

ETIOPIA
Abiy Ahmed Ali, premier Etiopii (na zdjęciu) – notabene były
żołnierz, a jednocześnie laureat Pokojowej Nagrody Nobla –
osobiście objął dowodzenie armią
swojego kraju.
W Etiopii trwają walki z rebeliantami
z prowincji Tigraj.

połowie listopada liberyjskie ministerstwo obrony ogłosiło rekrutację do służby w armii. Aby zachęcić kobiety do zgłaszania się, ministerstwo uruchomiło dla nich kursy
przygotowujące. Zainteresowanie przeszło oczekiwania wojskowych, na
szkolenie zgłosiło się aż 7 tys. kobiet,
podczas gdy armia poszukuje zaledwie
około 350 ochotników obu płci. „Nie
będziemy dzielić kandydatów na mężczyzn i kobiety. Wyszkolimy wszystkich. I zrekrutujemy 350 osób”, skomentował całą tę sytuację liberyjski
wiceminister obrony Sam Kingsford
Collins. Dodał, że priorytetem jest pozyskiwanie osób mających cywilne
specjalizacje zawodowe, takie jak medycyna, prawo czy agronomia. SE

UNIA EUROPEJSKA
N A T O

INTENSYWNA
WSPÓŁPRACA
Liczba projektów dotyczących stałej współpracy strukturalnej krajów
Unii Europejskiej wzrosła do 60.

M

i n i s t r ow i e o b r o ny
państw Unii Europejskiej 16 listopada zatwierdzili nowe projekty podejmowane w ramach stałej
współpracy strukturalnej
(The Permanent Structured

Cooperation – PESCO). Dotyczą one 14 inicjatyw realizowanych we wszystkich domenach operacyjnych. Niemal połowa z nich, bo aż
sześć, odnosi się do przestrzeni powietrznej, reszta –
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do pozostałych obszarów
(woda, ląd, Kosmos, cyberprzestrzeń). Jedna inicjatywa
obejmuje strategiczny transport lotniczy ładunków ponadgabarytowych. Projekt
zakłada m.in. udostępnienie

wspólnej floty samolotów
transportowych dla ładunków
ciężkich, co jest istotne do
szybkiego przerzucania
sprzętu, np. na potrzeby misji
wojskowych. Tym projektem
są zainteresowane Niemcy,

97

NOWA WOJNA?
Rosjanie dementują doniesienia w sprawie przygotowań
do ataku na Ukrainę.

S

zef Głównego Zarządu
Wywiadu Ministerstwa
Obrony Ukrainy gen. bryg.
Kirył Budanow poinformował opinię publiczną o swoich obawach, że Rosja zamierza zaatakować Ukrainę
w styczniu lub lutym 2022
roku. Powiedział to w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu serwisowi informacyjnemu „Military Ti-

Czechy, Francja, Holandia
i Słowenia. Przewidywany
jest ewentualny udział w nim
także państw spoza Unii,
np. Wielkiej Brytanii czy
Norwegii. Z kolei projekt dotyczący obrony zasobów
w przestrzeni kosmicznej zakłada zwiększenie wydajności operacyjnej UE w tym
obszarze. Chodzi szczególnie
o obronę należących do krajów członkowskich satelitów,
które mają kluczowe znaczenie w operacjach wojskowych. Wśród uczestników
projektu wskazuje się Francję, Niemcy, Włochy, Polskę,
Portugalię i Austrię. SR

mes”, wskazując, że w tym
celu zgromadziła już wzdłuż
granicy z Ukrainą ponad
92 tys. żołnierzy. „Rosyjska
inwazja prawdopodobnie
uwzględnia naloty, ataki artyleryjskie i pancerne, a następnie operacje powietrznodesantowe na wschodzie, desanty morskie na
Odessę i Mariupol oraz atak
pomocniczy wojsk z Biało-

rusi”, prognozuje Budanow.
Dane amerykańskiego wywiadu potwierdzają rosnącą koncentrację wojsk rosyjskich w zachodnich obwodach Federacji
Rosyjskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow jednak
stanowczo sprzeciwił się
doniesieniom na temat planów wojennych: „Widzimy,
że trwa ukierunkowana

CHINY

Strategiczne
partnerstwo
R

eprezentanci władz Chin
oraz państw należących
do Stowarzyszenia Narodów
A z j i Po ł u d n i owo -Wschodniej (Association of South-East
Asian Nations –
ASEAN) pod koniec
listopada uzgodnili, że
wzmocnią kontakty w ramach partnerstwa strategicz-

nego. Krok ten uzasadniono
problemami finansowymi
i społecznymi, które dotknęły
kraje regionu. „To kamień milowy, który
da nowy impuls staraniom o zachowanie pokoju, stabilności, dobrobytu i rozwoju naszego regionu i świata”,
powiedział prezydent Chin

kampania informacyjna,
w którą są zaangażowane
amerykańskie gazety. […]
To próba przedstawienia
Rosji jako strony zagrażającej procesowi pokojowemu”, powiedział Pieskow.
Uznał również, że taka kampania może stanowić próbę
zatuszowania agresywnych
konceptów, które istnieją
w Kijowie. SR

Xi Jinping. Pekin zaoferował
przekazanie krajom członkowskim ASEAN w ciągu
trzech lat 1,5 mld dolarów na
walkę z pandemią oraz odbudowę gospodarek krajów dotkniętych kryzysem.
To porozumienie rozpatruje się jako element chińskiej
strategii umacniania wpływów w regionie. Wbrew zapewnieniom Xi Jinpinga, że
Chiny nie zamierzają w regionie dominować, istnieje
wiele punktów spornych między Pekinem a krajami Stowarzyszenia, m.in. odnośnie
do wysepek na Morzu Południowochińskim. ROB
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HISTORIA
/ XX WIEK

OPERACJA
„13 GRUDNIA”
Z e S ł a w o m i r e m Ce n c k i e w i c z e m
o tym, że wprowadzenie stanu wojennego
40 lat temu było przede wszystkim operacją
militarną, w którą zaangażowano znaczną część Sił
Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
rozmawia Anna Dąbrowska.
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J
Posiadamy dokumenty, z których wynika,
że to gen. Jaruzelski
nalegał na deklarację „braterskiej pomocy” ze strony
państw Układu Warszawskiego.

A R C H I W U M
F O T O N O V A / E A S T

N E W S
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uż w czasie strajków w sierpniu 1980 roku władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego. Dlaczego wówczas
się na to nie zdecydowano?
14 sierpnia 1980 roku na bazie Zarządu I Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
utworzono grupę operacyjną mającą za zadanie monitorować sytuację. Dzień później w okręgach wojskowych sformowano specjalne pododdziały liczące
po tysiąc żołnierzy, złożone z elitarnych jednostek
rozpoznania oraz wojsk obrony wewnętrznej. Dowódcą grupy operacyjnej został płk Franciszek
Puchała, zastępca szefa Zarządu I Operacyjnego
SGWP. Później, już w czasie ostatecznej rozgrywki
wokół porozumień sierpniowych, w nocy z 30 na
31 sierpnia Ministerstwo Obrony Narodowej przejęło ochronę około 400 wytypowanych obiektów
szczególnego znaczenia. Pamiętajmy jednak, że
wciąż formalnie stery w państwie i partii dzierżył
Edward Gierek, który przyjął zasadę nieinwazyjnego rozwiązywania konfliktów społecznych. Przygotowania wojskowe i cywilne do siłowego
rozwiązania problemu wynikającego
z buntu Sierpnia ’80 były po części realizacją pomysłów jego oponentów.
Od kiedy zatem władze planowały
wprowadzenie stanu wojennego?
W sierpniu 1980 roku Komitet Obrony Kraju wydał SGWP polecenie rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem stanu
wojennego „ze względu na zagrożenie
zewnętrzne państwa”. 22 października
zespół oficerów, kierowany przez szefa
Sztabu gen. Floriana Siwickiego, przystąpił do
opracowywania założeń wprowadzenia stanu wojennego. Plany zatwierdzał KOK. Wczesną wiosną
1981 roku większość dokumentacji była gotowa.
Kim byli planiści?
Główną rolę odgrywali: sam szef SGWP
gen. Siwicki, jego zastępcy gen. Tadeusz Hupałowski, gen. Jerzy Skalski, gen. Antoni Jasiński,
gen. Mieczysław Dachowski, a także gen. Wacław
Szklarski, szef Zarządu I Operacyjnego SGWP, i jego zastępcy płk Ryszard Kukliński i płk Puchała
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PRZYJMUJE SIĘ,
ŻE W ZWIĄZKU
Z WPROWADZENIEM STANU WOJENNEGO ZGINĘŁO
OKOŁO 40 OSÓB,
W TYM DZIEWIĘCIU
GÓRNIKÓW W KOPALNI „WUJEK”

oraz gen. Tadeusz Tuczapski, główny inspektor
obrony terytorialnej.
W grudniu 1980 roku władze ZSRS przekazały
polskiej stronie plany wkroczenia wojsk radzieckich do Polski w ramach ćwiczeń „Sojuz ’80”…
Do Naczelnego Dowództwa Zjednoczonych Sił
Zbrojnych Układu Warszawskiego w Moskwie pojechali gen. Hupałowski i płk Puchała. Wrócili z poleceniem przygotowania manewrów sił Układu
Warszawskiego na terytorium Polski. Mapa, którą
przywieźli, przedstawiała miejsca stacjonowania
w czasie manewrów dywizji Armii Radzieckiej,
Narodowej Armii Ludowej NRD i Czechosłowackiej Armii Ludowej. W rzeczywistości był to plan
interwencji, który miał być zrealizowany przy pomocy Ludowego Wojska Polskiego. Pełen obaw
płk Kukliński raportował o tym zagrożeniu CIA
[Central Intelligence Agency, czyli amerykańska
agencja wywiadowcza]. Trzy dni później informacje na temat możliwości sowieckiej inwazji na Polskę zostały przekazane decyzją prezydenta USA
Jimmy’ego Cartera władzom Francji, Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Działania USA wywarły skuteczną presję na ZSRS i powstrzymały interwencję.

N E W S
W .
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Podczas akcji pacyfikacyjnych funkcjonariusze ZOMO
wykazywali szczególną brutalność wobec protestujących
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

Dzieci zapalają znicze pod ścianą Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”,
gdzie 16 grudnia 1981 roku zabitych zostało dziewięciu górników strajkującej załogi, a kilkudziesięciu odniosło rany.

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była
m.in. pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju i ochrona
porządku prawnego. A jakie były rzeczywiste przyczyny?
W lutym 1981 roku Moskwa zdecydowała, że to LWP
„udzieli swej partii i państwu, zagrożonym przez siły antysocjalistyczne i kontrrewolucyjne, odpowiedniej pomocy”.
Zbędna więc będzie „bratnia interwencja” w Polsce. Warto tu
przytoczyć słowa płk. Kuklińskiego z raportu dla CIA:
„W oparciu o tę ocenę Moskwa pokładała szczególnie
w gen. Wojciechu Jaruzelskim, który zachował tekę ministra
obrony, zaś w październiku 1981 roku został też I sekretarzem KC PZPR [Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej], największe nadzieje na ponowne zaprowadzenie ładu”. Publicznie ogłaszane argumenty władzy
o postępującej anarchizacji kraju i radykalizacji Solidarności
były jedynie elementem wojny psychologicznej.
Gen. Jaruzelski utrzymywał, że jeśli stan wojenny nie zostałby wprowadzony, prawdopodobnie wojska radzieckie
wkroczyłyby do Polski.
Takie zagrożenie było realne w 1980 roku. W 1981 roku,
jak wynika ze znanych nam wypowiedzi członków kierownic-

twa sowieckiego, interwencji chciano uniknąć na wszelkie sposoby. Podczas posiedzenia Biura Politycznego KC KPZR
29 października 1981 roku szef KGB [Komitet Bezpieczeństwa Państwa przy Radzie Ministrów ZSRS] Jurij Andropow
powiedział, że „polscy przywódcy mówią o wojskowej pomocy z bratnich krajów. Jednakże musimy zdecydowanie podtrzymać swoje stanowisko – nasze wojska nie zostaną wysłane do
Polski”. Posiadamy także dokumenty, z których wynika, że to
Jaruzelski nalegał na deklarację „braterskiej pomocy” ze strony państw Układu Warszawskiego.
Jak wyglądały wojskowe przygotowania do wprowadzenia
stanu wojennego?
To była przede wszystkim operacja militarna, w którą zaangażowano znaczną część Sił Zbrojnych PRL. Odbywały się gry
decyzyjne, m.in. 16 lutego 1981 roku, w czasie których dokonywano przeglądu prac i koordynowano działania sztabów.
Prace planistyczne zakończono w ostatnich dniach października i wyczekiwano decyzji politycznej. W celu przeprowadzenia operacji zmobilizowano ponad 15 tys. żołnierzy. Na potrzeby zaś Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołano około
44 tys. żołnierzy rezerwy, głównie do uzupełnienia oddziałów
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rezerwowych milicji oraz wojsk ochrony pogranicza. Do bezpośrednich działań na terenie całego
kraju zaangażowano 70 tys. żołnierzy, 1750 czołgów, 2043 transportery opancerzone, 39 samolotów,
110 śmigłowców, 86 okrętów bojowych.
Jakie wyznaczono armii zadania?
12 grudnia o godzinie 23.30 wydzielone pododdziały wojska przystąpiły do blokady połączeń telefonicznych. Zablokowano 90 cywilnych węzłów
łączności, w czym wzięło udział około 900 żołnierzy. Zabezpieczono też blisko 450 obiektów specjalnych, w tym ośrodki radiowe i telewizyjne, stacje
przekaźnikowe i magazyny materiałów strategicznych. W operacji wzięło udział około 11 tys. żołnierzy. Kolejnym przedsięwzięciem, do którego zaangażowano niemal 6 tys. żołnierzy, było przejęcie
pod ochronę około 250 obiektów na terenie kraju,
w tym lotnisk cywilnych, siedzib urzędów państwowych, dowództw okręgów wojskowych i rodzajów
sił zbrojnych. W rejon największych aglomeracji
skierowano osiem dywizji pancernych i zmechanizowanych, których zadaniem było wspieranie sił
MSW w działaniach interwencyjnych czy patrolowanie miast. Jednostki wojska aktywnie uczestniczyły w 45 akcjach pacyfikacji zakładów przemy-
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słowych, m.in. kopalni „Rudna”, Huty Katowice
czy Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Oficjalnie naczelnym organem władzy stała się
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na której
czele stał premier gen. Wojciech Jaruzelski, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju i ministra obrony. Z dokumentów
wiemy jednak, że faktyczną władzę sprawował
tzw. dyrektoriat, nieformalne grono najbliższych
współpracowników Jaruzelskiego, m.in. generałowie Czesław Kiszczak, Siwicki i Tuczapski, kilku
członków KC PZPR: Stefan Olszowski, Mirosław
Milewski i Mieczysław Rakowski. Warto przypomnieć, że wprowadzenie stanu wojennego i użycie
w tym celu wojska nie było zgodne z ówczesnym
prawem, co orzekł swego czasu Trybunał Konstytucyjny. Ale to wszystko nie miało wówczas znaczenia, gdyż liczyło się wyłącznie osiągnięcie celu:
zniszczenie Solidarności, zatrzymanie procesu demokratyzacji życia i przejęcie władzy przez armię.
Rozpoczęły się represje…
To był ciągły, trwający do końca lat osiemdziesiątych konflikt dużej części społeczeństwa z władzą. Przyjmuje się, że w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zginęło około 40 osób,
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J

est dyrektorem Wojskowego Biura
Historycznego i wiceprzewodniczącym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk, publicysta i wykładowca akademicki, specjalizuje się w dziejach ludowego Wojska Polskiego,
komunistycznych tajnych służb i ruchu
antykomunistycznego w PRL-u.

W celu przeprowadzenia operacji zmobilizowano ponad 15 tys. żołnierzy. Na zdjęciu transporter opancerzony
SKOT na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

w tym dziewięciu górników w kopalni „Wujek”. Z kolei Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności
MSW stwierdziła w 1991 roku, że spośród 122 niewyjaśnionych zgonów działaczy opozycji 88 miało bezpośredni związek z działalnością MSW. Internowano w obozach odosobnienia około 10 tys. działaczy Solidarności, a za aktywność podziemną i udział w strajkach aresztowano dziesiątki tysięcy
ludzi, spośród których około 11 tys. postawiono zarzuty karne. Na mocy dekretu o stanie wojennym sądy wojskowe skazywały tysiące cywilów zaangażowanych w działalność
związkową, organizatorów strajków czy pracowników zakładów zmilitaryzowanych.
Formą sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego
była też konspiracyjna walka Solidarności. Stan wojenny
rozbił opozycję czy ją wzmocnił?
Mam wielki szacunek dla inicjatyw podziemnych podejmowanych po 13 grudnia, ale Solidarność nie wyszła wzmocniona ze zderzenia z komunistami. Skala represji, operacji specjalnych czy postawa samego przywódcy Lecha Wałęsy pozwoliła
na tyle skutecznie sparaliżować opór i odciąć ruch od społecznego poparcia, że solidarnościowe podziemie wyraźnie słabło,
co z kolei części elit Solidarności podsuwało myśl o rozmowach z Jaruzelskim. Podjęto rozmowy z reżimem, który zniszczył Solidarność, a przez to przeszła ona w niebyt jako organizacja i jako idea.

Sprawcy stanu wojennego zostali ukarani?
Gen. Jaruzelski, mimo sformułowania przez prokuratorów
Instytutu Pamięci Narodowej formalnego aktu oskarżenia, nigdy nie odpowiedział przed sądem za „sprawstwo kierownicze” w zabójstwach Grudnia ’70 i Grudnia ’81.
W Wojskowym Biurze Historycznym odnajduje Pan dokumenty dotyczące tamtego okresu. Czy któryś szczególnie
Pana zdziwił lub poruszył?
Wiele… Dotyczą one zarówno operacyjnego przygotowania
stanu wojennego, jak i roli wojska w procesie przejęcia władzy
w partii i państwie po 13 grudnia 1981 roku. Jednak dopiero
wgląd w całość materiałów ukazuje skalę zjawiska. Plasowanie
oficerów LWP i agentury wojskowych tajnych służb po 13 grudnia w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji
Interpress, Komitecie ds. Radia i Telewizji i innych instytucjach
państwowych okazało się szczególnie groźne dla Polski po
1989 roku. Ponadto dawne struktury, kadra i sieć współpracowników służb wojskowych bez jakiejkolwiek weryfikacji zostały
przejęte przez Wojskowe Służby Informacyjne. Wykorzystując
swój potencjał, ludzie dawnego reżimu konsekwentnie wspierali wypracowany przy okrągłym stole model transformacji ustrojowej, którego istotą była ciągłość z PRL-em, a nie zerwanie
z nim. Takie postawy w wojsku wciąż występują, choć staramy
się z nimi nieustannie walczyć.
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Kiedy dyplomaci walczących
ze sobą państw siadali do
negocjacyjnych stołów, na
froncie ogłaszano zawieszenie
broni lub przynajmniej
wstrzymywano nową ofensywę.
Ale po podpisaniu w 1921 roku
traktatu pokojowego w Rydze
bolszewicy od razu przystąpili
do nowej wojny, a jej
największym polem bitwy
stało się pogranicze.
PIOTR

KO RCZ Y Ń SKI

Pojawienie się KOP-u na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej nie było dobrą wiadomością dla dywersantów oraz gangów przemytniczych powiązanych z agenturą sowiecką.

A

rmia Czerwona została pobita w polu latem i jesienią 1920 roku. Spełnienie marzeń bolszewików
o przeniesieniu rewolucji po trupie Polski do Berlina i dalej okazało się ponad siły Frontu Zachodniego dowodzonego przez „czerwonego Napoleona” –
Michaiła Tuchaczewskiego, ale Lenin i jego towarzysze na
Kremlu wcale nie zrezygnowali wówczas, jak to się powszechnie sądzi, z idei rewolucji w Polsce. Jeśli nie udało
się jej rozniecić za pomocą kulomiotów i armat, to należało powrócić do starych, wypróbowanych przez bolszewików metod, czyli terroru, sabotażu i dywersji. Do działania
ruszyły więc Czeka (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) i OGPU
(Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) ze swymi
agentami. Ale to nie tajne policje Feliksa Dzierżyńskiego
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miały wieść prym w tej nowej i niewypowiedzianej wojnie,
lecz Razwiedupr – radziecki wywiad wojskowy, duma
i dziecko Lwa Trockiego.
Żołnierze i agenci Razwiedupra otrzymali wiosną 1921
roku rozkaz rozniecenia antypolskiego powstania na
wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. W nomenklaturze
Razwiedupra nazywało się to aktywnym wywiadem. Chodziło o bardzo szeroko rozumianą dywersję i akcje specjalne, do których podchodzono bardzo ambitnie. A możliwości
sowiecki wywiad wojskowy miał olbrzymie. Wystarczy
przy tym powiedzieć, że w latach dwudziestych jego budżet
wynosił około 10 mln rubli w złocie! Większość tej kwoty
szła na akcje prowadzone na polskim pograniczu. Dla porównania Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
w 1938 roku dysponował sumą 8 mln złotych. Kwota ta
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nie pozwalała w żadnym wypadku
na swobodne organizowanie działań
wywiadowczych.
NIECH GRANICA PŁONIE
Do aktywnego wywiadu w Polsce starannie się przygotowano. W sowieckiej części
Białorusi i Ukrainy zorganizowano dwie specjalne
szkoły dywersyjno-szpiegowskie. Specjaliści Razwiedupra
prowadzili w nich kursy obejmujące szeroki zakres wiedzy
– od informacji o państwie polskim (z naciskiem na struktury administracji wojskowej i cywilnej), poprzez naukę
obchodzenia się z ładunkami wybuchowymi, po szkolenie
stricte wojskowe, czyli strzelanie z wszelkich rodzajów
broni, nie wyłączając erkaemów i cekaemów. Nie chodziło

wówczas bowiem wyłącznie o pracę
szpiegowską (tę na ogół pozostawiano
agentom Dzierżyńskiego), lecz wzniecenie wielkiego zbrojnego powstania,
w którym dobrze wyszkolone i uzbrojone
oddziały partyzanckie, zasilone przez miejscowych sympatyków bolszewizmu, miały najpierw zdestabilizować życie na Kresach, a następnie
uczynić z nich most transmisyjny dla regularnych oddziałów Armii Czerwonej prowadzący w głąb kraju.
Adeptami obu szkół Razwiedupra byli przede wszystkim
miejscowi komuniści, w tym Polacy – zarówno z tych terenów, jak i ściągani z głębi sowieckiej Rosji. Wszyscy po zaliczeniu kursów otrzymali jedno podstawowe zadanie: przeniknąć na terytorium Polski i siać terror. Dywersanci mieli

nr 12 / GRUDZIEŃ 2021 / POLSKA ZBROJNA

106

HISTORIA / XX WIEK

bez pardonu mordować policjantów, urzędników
państwowych i wszystkich tych, którzy byli kojarzeni z propagowaniem polskości na Kresach,
oraz niszczyć co tylko się da – tory kolejowe, budynki urzędów państwowych i domy „polskich
panów”. Równolegle miano prowadzić dywersję
ideologiczną – agitować i werbować jak najwięcej
ludności ukraińskiej i białoruskiej. Planowano
z niej stworzyć brygady partyzanckie oraz wywołać na Kresach antypolskie powstanie.
ROZBITE AKWARIUM
Pierwsze grupy dywersyjne Razwiedupra znalazły się w Polsce już w marcu 1921 roku. Przez
trzy kolejne lata odnotowano przeszło 200 napadów na posterunki policji, urzędy, majątki i spółdzielnie rolne, które wówczas masowo zakładano
w białoruskich i ukraińskich miejscowościach.
W skrytobójczych zamachach ginęli policjanci
i urzędnicy administracji państwowej. Dochodziło
też do regularnych potyczek z policją i wojskiem.
W 1924 roku 80-osobowa grupa dywersyjna opanowała powiatowe Stołpce w województwie nowogródzkim, demolując dworzec kolejowy, budynek starostwa, posterunek policji i więzienie. Dywersanci zabili ośmiu policjantów i uwolnili
z aresztu przetrzymywanych w nim komunistów.
W raportach słanych do centrali w Moskwie
wskazywano, że wszystko idzie zgodnie z planem,
że polskie Kresy niedługo zmienią się w „akwarium” Razwiedupra, bo już wtedy sowiecki wywiad wojskowy był pewny zdobycia tych terenów.
Rachuby te były jednak zbyt optymistyczne.
W tym samym 1924 roku, gdy płonęły Stołpce
i dokonano kilku innych spektakularnych akcji,
okazało się, że niemożliwe jest osiągnięcie głównego celu – wzniecenie antypolskiego buntu. Mimo że po niemal każdej akcji przeprowadzano
wśród miejscowej ludności propagandowe mityngi, roztaczając perspektywy „sowieckiego raju”,
nie zdołano przeciągnąć na swoją stronę większości białoruskiej i ukraińskiej społeczności. Niekoniecznie wynikało to z propolskiej postawy, a raczej z pogłosek o tragizmie kolektywizowanych
po sowieckiej stronie wsi. Pewnie dywersanci
jeszcze długie lata mogliby siać zamęt i zniszczenie, gdyby na Kresach nie pojawiła się formacja,
która podjęła z nimi skuteczną walkę.
Mowa o Korpusie Ochrony Pogranicza, który
na wniosek ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego powołano do życia w 1924
roku specjalnie do pilnowania granicy polsko-sowieckiej. Rozkazem z 17 września owego roku
sprecyzowano organizację i podległość KOP-u.
Tworzyć go miało sześć brygad złożonych z bata-
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DOBRZE WYEKWIPOWANI I WYSZKOLENI KOPIŚCI
SZYBKO OPASALI CAŁĄ
WSCHODNIĄ GRANICĘ
PAŃSTWA STRAŻNICAMI
I POSTERUNKAMI, CO
ZAHAMOWAŁO PRZERZUCANIE WIĘKSZYCH
GRUP DYWERSYJNYCH

Oprócz oddziałów bojowych KOP miał do
dyspozycji komórki
wywiadu i kontrwywiadu, które podjęły
skuteczną walkę ze
służbami sowieckimi.

lionów piechoty i szwadronów kawalerii. Formację pod względem ochrony granicy, bezpieczeństwa w pasie granicznym oraz budżetu podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Z kolei kwestie personalne, organizacyjne, szkoleniowe i operacyjne KOP-u leżały w gestii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Dobrze wyekwipowani i wyszkoleni kopiści szybko opasali całą
wschodnią granicę państwa swymi strażnicami
i posterunkami, co skutecznie zahamowało przerzucanie większych grup dywersyjnych. Jednocześnie spowodowało to odcięcie ich baz i struktur na terenie Polski.
Oprócz oddziałów bojowych KOP miał do dyspozycji komórki wywiadu i kontrwywiadu, które
podjęły skuteczną walkę ze służbami sowieckimi.
Zresztą nie tylko z nimi, bo pojawienie się KOP-u
na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej nie
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było dobrą wiadomością także dla gangów przemytniczych,
nierzadko powiązanych z agenturą sowiecką. Z pasją pisał
o tym m.in. agent polskiego wywiadu i przemytnik kokainy
w jednym – Sergiusz Piasecki. Niebagatelne znaczenie miało również to, że kopiści mieli nie tylko ochraniać granice,
lecz także prowadzić działania o charakterze społecznym
i charytatywnym na rzecz lokalnych społeczności. Strażnice
KOP-u zaczęły się więc kojarzyć zarówno z placówkami
wojskowymi, jak i – nazwijmy to – cywilizacyjnymi.
CZEKIŚCI NIE SKŁADAJĄ BRONI
Fiasko aktywnego wywiadu Razwiedupra było na rękę
konkurencji, czyli komórkom wywiadu podległym
Dzierżyńskiemu. Już wtedy w sowieckich służbach wywiadowczych była widoczna rywalizacja między ich pionem politycznym a wojskowym (czyli późniejsze KGB kontra
GRU). Po 1924 roku inicjatywę przejęli czekiści, którzy
przystąpili do mniej spektakularnego, ale i bardziej niebezpiecznego działania obliczonego na lata – tworzenia na terenach Kresów w dalszych regionach Polski rozległej siatki
agenturalnej. Pojawienie się KOP-u niezwykle utrudniło życie agentom sowieckim, ale nie zahamowało zupełnie ich
pracy. Zbyt potężny był to przeciwnik, który mógł liczyć
także na pomoc innych służb, chociażby z Berlina (m.in. na
terenie Wolnego Miasta Gdańska).
Także samo usytuowanie granicy polsko-sowieckiej bardzo sprzyjało pracy agenturalnej. Nielegalne jej przekraczanie odbywało się najczęściej na obszarach województw wileńskiego, nowogródzkiego i poleskiego. Tam granica ze
Związkiem Sowieckim przebiegała przez tereny gęsto zalesione i bagniste. Z pomocą przewodnika bardzo szybko
i niezauważenie można było przeniknąć na terytorium Polski. Szczególnie dogodne pod tym względem okazywało się
Polesie, ponieważ było słabo zaludnione. Z kolei tam, gdzie

znajdowały się osady, bardzo łatwo dawało się przekupić ich
mieszkańców borykających się z biedą. Organizacją kanałów przerzutowych zajmowały się bezpośrednio komórki
wywiadowcze sowieckiej Straży Granicznej. Jej funkcjonariusze werbowali przewodników granicznych i tzw. agentów
etapowych. Przewodnikami granicznymi byli najczęściej
obywatele sowieccy mieszkający w pasie przygranicznym
lub obywatele polscy zbiegli do Związku Sowieckiego. Kandydaci na przewodników, prócz doskonałej znajomości terenu, musieli wykazać, że mają po polskiej stronie rodziny lub
znajomych.
Zadaniem agentów etapowych było zaś przyjmowanie
u siebie w domu ludzi przyprowadzonych przez przewodnika z terytorium sowieckiego lub tych, którzy po akcji wracali z powrotem. Ponadto agent etapowy miał za zadanie zwerbować dwóch pośredników: granicznego i wewnętrznego,
niewtajemniczonych w szczegóły organizacyjne, których
gwarantem lojalności były pieniądze. Pośrednik graniczny
odpowiadał za bezpieczeństwo osób doprowadzanych do
granicy ze Związkiem Sowieckim. Pośrednik wewnętrzny
zaś umożliwiał osobie przybyłej zza sowieckiej granicy dotarcie do miejscowości położonej w głębi polskiego pasa
nadgranicznego, najczęściej do stacji kolejowej.
Z tych punktów przerzutowych korzystali zarówno agenci
wywiadu, jak i działacze partii komunistycznej. Wszyscy
oni posługiwali się pseudonimami, a przeprawy przez granicę odbywały się najczęściej nocą. Przewodnicy graniczni
i niektórzy agenci mieli broń – pistolety i rewolwery, nierzadko też granaty ręczne. Kanały przerzutowe były od czasu do czasu kontrolowane przez sowiecki kontrwywiad na
wypadek ich infiltracji przez polskie służby. Agenci posiadali też przy sobie drobne przedmioty, na przykład notesy
czy scyzoryki, które przekazywali przewodnikom w chwili
rozstania. Miały one dowodzić ich rzetelności i lojalności
wobec mocodawców zza wschodniej granicy.
BEZ PARDONU
W gwarze przemytniczej przewodników nazywano szybrami albo przeprowadzaczami. Byli oni niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem nie tylko dla żołnierzy KOP-u na
wschodniej granicy, ale i dla Straży Granicznej, która strzegła
granicy południowej, zachodniej i północnej państwa. Zwykli
przemytnicy najczęściej unikali konfrontacji z kopistami czy
strażnikami. W razie schwytania poddawali się, wiedząc, że
odrobią straty po wyjściu z więzienia. Szyber zagrożony
znacznie większą karą za przemyt ludzi, często agentów obcych wywiadów, dezerterów z wojska czy osób należących
do „handlarzy żywym towarem”, nie wahał się użyć broni.
Osobną kwestią i zagrożeniem dla młodego państwa polskiego była kontrabanda prowadzona na dużą skalę przez
ościenne państwa. Planowy przemyt towarów z terytorium
Niemiec czy Czechosłowacji miał załamać gospodarkę Polski i wywołać w niej kryzys. Obok działań sowieckiego wywiadu było to kolejne wielkie zagrożenie, z którym musiały
radzić sobie służby graniczne II Rzeczypospolitej.
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Estończycy

od Andersa
RO B ERT

SEN DEK

Wśród pogmatwanych historii o żołnierskich losach z czasu II wojny
światowej z pewnością do najbardziej niecodziennych należy ta o czterech
estońskich pilotach, którzy uciekli z ZSRS jako… Polacy.

D

zieje Estonii i narodu estońskiego były w latach II wojny
światowej nie mniej tragiczne
niż nasza historia. Podobnie
jak Polskę, tę nadbałtycką republikę objął tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku, z tym że
nasz kraj Adolf Hitler i Józef Stalin podzielili między siebie, a Estonia w całości znalazła się w sowieckiej strefie
wpływów. W czerwcu 1940 roku zajęły
ją sowieckie czołgi, rządy objęła narzucona przez Kreml „ludowa” władza. Nowy parlament błyskawicznie poprosił
o przyłączenie Estonii do Związku Sowieckiego, a w kraju niemal natychmiast
ruszyła machina represji. Cała przedwojenna elita polityczna, kulturalna i go-
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spodarcza z dnia na dzień stała się wrogiem publicznym nowych władz.
W urzędach, samorządach, policji i wojsku rozpoczęły się czystki. Kto zatem
przed 1940 roku działał w samorządzie,
był fabrykantem, posiadaczem ziemskim, pisarzem, dziennikarzem, aktorem, weteranem wojny o niepodległość
w 1918 roku, ale także żołnierzem niepodległego państwa estońskiego i nie
zdążył wyemigrować do Szwecji, Finlandii bądź Wielkiej Brytanii, od razu
stawał się podejrzany. A władza sowiecka z takimi ludźmi się nie patyczkowała.
Rozpoczęły się wywózki i deportacje
w głąb ZSRS najpierw elit, potem również zwykłych mieszkańców. Taki los
spotkał m.in. prezydenta Konstantina

Pätsa, premiera Kaarela Eenpalu oraz
zwierzchnika armii estońskiej Johana
Laidonera, nawiasem mówiąc, żonatego
z Polką i mówiącego po polsku. Aresztowani przez NKWD byli premierzy
Jaan Tõnisson oraz Jaan Teemant zaginęli, najpewniej zostali zamordowani.
Areszty, wywózki i wyroki śmierci objęły w całej Estonii do wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej około 18 tys.
osób, w większości przedstawicieli inteligencji i elit.
U SOWIETÓW NA ZESŁANIU
Do Swierdłowska za Uralem los rzucił wówczas czterech estońskich pilotów, którzy lotnicze szlify zdobywali
w niepodległej już Estonii. Najstarszy

HISTORIA / II WOJNA ŚWIATOWA

Endel Susi w polskich siłach powietrznych pilotował
dwusilnikowy samolot myśliwsko-bombowy De Havilland
Mosquito.

był Peeter Olt, rocznik 1899, który jako
młody pilot zdążył jeszcze wziąć udział
w bojach I wojny światowej. Trafił potem
do formujących się estońskich sił powietrznych, gdzie szybko awansował jako
pilot, instruktor i technik. W latach trzydziestych zajmował stanowisko zastępcy
dowódcy bazy lotniczej i warsztatowej
Estońskich Sił Powietrznych w Tallinnie.
Pozostała trójka była od Olta młodsza
właściwie o całe pokolenie. Urodzony
w 1914 roku Endel Susi uczył się chodzić, kiedy Olt już latał. Gdy Sowieci zajęli Estonię, służył w 1 Dywizji Estońskich Sił Powietrznych. Najmłodsi z całej czwórki Ants Liblikmaa i Mihkel
Kristiani byli rówieśnikami, urodzili się
w 1917 roku. Przed sowiecką agresją na
Estonię w 1940 roku obydwaj ledwie
zdążyli ukończyć szkołę pilotażu. Jako
żołnierze „burżuazyjnego” wojska wszyscy czterej zostali po rosyjskiej aneksji
wywiezieni w głąb Rosji, zdemobilizowani i zamknięci w obozie pracy pod
Swierdłowskiem.

Warunki tam były straszne, wyżywienie głodowe, a o opiece medycznej ciężko nawet powiedzieć, że była symboliczna. Ich los dzieliło w tym samym
obozie niemal pół tysiąca Polaków. Między Estończykami a Polakami szybko
nawiązała się nić porozumienia. Gdy
więc latem 1941 roku po całym Związku Sowieckim gruchnęła wieść o tym,
że gen. Władysław Anders tworzy polskie wojsko, a Sowieci obiecują Polakom „amnestię”, Estończycy postanowili to wykorzystać. Najpewniej miał
z tym jakiś związek fakt, że w dokumentach Olta jako miejsce urodzenia
podana była Warszawa. Zatem cała
czwórka postanowiła wraz z Polakami
zgłosić się do armii Andersa.
Problemów jednak było bez liku; dość
powiedzieć, że bardzo często samym
Polakom nie udawało się wydostać
z obozów i przystąpić do Andersa. Zachowały się jedynie okruchy informacji,
mówiące o tym, że chcąc uciec z gułagu, Estończycy próbowali wszystkiego.
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Uczyli się polskich słów, do swoich nazwisk dopisywali polskie końcówki.
PILOT NA WAGĘ ZŁOTA
Ostatecznie dzięki staraniom polskich
służb konsularnych w uzbeckim Taszkencie i Szymkencie całej czwórce udało się załatwić potrzebne papiery. Przez
Kermine we wschodnim Uzbekistanie,
gdzie formowała się polska 7 Dywizja
Piechoty, trafili koleją do Krasnowodska, skąd statkiem wraz z polskimi żołnierzami w pierwszych miesiącach 1942
roku przedostali się do Iranu. Ze względu na duże straty alianckich sił powietrznych każdy lotnik był na wagę złota,
więc Estończycy wraz z polskimi pilotami szybko trafili do Wielkiej Brytanii
(wiadomo, że Endel Susi był w polskim
ośrodku w Cowdenbeath już w połowie
czerwca 1942 roku). Tam przesłuchiwali
ich polscy oficerowie, którzy uznali Estończyków za ludzi wiarygodnych i zdatnych do służby. Skierowano ich w związku z tym do Kanady, gdzie odbyli kilkunastomiesięczne szkolenie.
Po powrocie do Anglii trafili do służby. Olt – jako najstarszy – nie został
skierowany do oddziałów liniowych, latał samolotami transportowymi i rozprowadzał sprzęt dostarczany z wytwórni
do jednostek. Susi z kolei trafił do
305 Dywizjonu Bombowego, Kristiani
został przydzielony do dowództwa Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, Liblikmaa zaś do 60 Jednostki
Szkolenia Operacyjnego. Koledzy dość
szybko spolonizowali ich imiona.
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Gen. Władysław Sikorski wizytuje utworzone
oddziały polskiej armii na Wschodzie. Buzułuk, 1941 rok

Mihkel stał się Michałem, Ants –
Antonim, a ponieważ imię to brzmiało
dla Anglików też dziwnie, Liblikmaa
dołożył drugie – Jan. Dzięki temu znany jest w polskich opracowaniach jako
Jan Antoni Liblikmaa.
KOSIAKIEM NA NIEMCÓW
Endel Susi latał w 305 Dywizjonie
z nawigatorem Mieczysławem Pruszyńskim, który zostawił po sobie interesujące wspomnienia zatytułowane „W Moskicie nad III Rzeszą”. Pruszyński wspominał go tak: „Pilot, wysokiego wzrostu,
mocnej budowy, o bardzo męskiej twarzy, na imię miał Endel, nazwisko Susi.
Był to Estończyk, zawodowy oficer lotnictwa estońskiego”. Dywizjon wyposażony został w dwusilnikowe samoloty
Mosquito. Pruszyński zaznaczał: „Aby
móc latać na moskitach, pilot nie tylko
winien mieć duże doświadczenie w pilotażu i dobrą kondycję fizyczną, ale również charakter myśliwca. Dlatego właśnie nie wszyscy wykwalifikowani piloci
nadawali się do pilotowania moskitów”.
Susi był wytrawnym pilotem, tworzyli z Pruszyńskim zgraną załogę. Nie
obyło się jednak bez trudności, Pruszyński wspominał bowiem, że podczas misji nie rozmawiali za dużo ze sobą:
„Umówiliśmy się z Endelem, że będziemy nasze rozmowy w samolocie przez
interkom ograniczać do minimum.
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MIĘDZY ESTOŃCZYKAMI A POLAKAMI ZESŁANYMI W GŁĄB ROSJI SZYBKO NAWIĄZAŁA SIĘ NIĆ POROZUMIENIA. GDY WIĘC
GRUCHNĘŁA WIEŚĆ
O TYM, ŻE GEN. WŁADYSŁAW ANDERS
TWORZY POLSKIE
WOJSKO, ESTOŃCZYCY POSTANOWILI TO
WYKORZYSTAĆ
Przede wszystkim, aby nie odwracać
swej uwagi od lotu. Po wtóre, aby
zmniejszyć możliwość nieporozumień,
przecież on – Estończyk – i ja – Polak –
rozmawialiśmy w obcym dla nas języku
– angielskim”.
Niemniej jednak rozumieli się całkiem nieźle – wspólnie wykonali kilkadziesiąt lotów bojowych nad okupowaną Europą. Zadania były rozmaite, ale
najczęściej latali nękać niemieckie siły
szybkim atakiem na niskim pułapie,
tzw. lotem koszącym, który piloci szybko ochrzcili „kosiakiem”, a następnie
błyskawicznie się wycofywali. Lekkie
i „szybkie jak huragan” – co Pruszyński
podkreśla w swych wspomnieniach –

moskity wyśmienicie nadawały się do
tych zadań.
Tandem Susi i Pruszyński wykonał
ostatni lot bojowy 305 Dywizjonu podczas II wojny światowej w nocy z 25 na
26 kwietnia 1945 roku – był to atak na
stację kolejową Brenstedt w północnych
Niemczech. Podczas swej służby w polskich siłach powietrznych Susi trzykrotnie otrzymał Krzyż Walecznych.
A NA GROBACH POLSKIE ORŁY
Nie cała czwórka Estończyków przeżyła wojnę. Kristiani zmarł w szpitalu
24 czerwca 1944 roku na ciężką chorobę nerek. Liblikmaa zginął podczas lotu
szkoleniowego, który 22 listopada 1944
roku odbywał z sierż. Jerzym Harą jako
nawigatorem. Pilotowana przez niego
maszyna zderzyła się w powietrzu z innym samolotem Mosquito, w wyniku
kraksy obydwaj członkowie załogi zginęli. Susi i Olt wojnę przeżyli, lecz do
swojej ojczyzny nie wrócili. Próbowali
sobie jakoś ułożyć życie na emigracji,
pracując dorywczo. Pływali m.in. na
statkach floty handlowej. Olt zmarł
w 1970 roku, Susi zaś siedem lat później w Kanadzie. Kristiani i Liblikmaa
zostali pochowani w Wielkiej Brytanii
na cmentarzach żołnierskich. Na ich nagrobkach pod nazwiskami widnieje polski orzeł w koronie oraz inskrypcja:
„Polish Forces”.
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PAW E Ł
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PAW ŁOWSKI

Niezwykła podróż
w czasie
M

uzeum Sił Powietrznych w Dęblinie to jedna z najmłodszych placówek muzealnych, prowadzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Etap związany z budowaniem kolekcji ma już za sobą i po dziesięciu latach od pierwszego
otwarcia drzwi dla zwiedzających stała się atrakcyjnym miejscem spotkań z historią, które jednocześnie jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesności pod
względem ochrony i dokumentacji zbiorów.
Z roku na rok odnotowujemy coraz większe zainteresowanie naszą ofertą. Widzów przyciąga przede wszystkim wystawa stała, prezentująca ponadstuletnią historię polskiego lotnictwa wojskowego. To niezwykła podróż w czasie: od pionierskiego przełomu XIX i XX wieku, wydarzeń ważnych dla rozwoju lotniczej techniki wojskowej, przez okres dwóch wojen światowych, po czasy współczesne. Szczególną
uwagę zwracamy na dzieje szkolnictwa wojskowego, w tym znaczenie Szkoły Orląt w budowaniu profesjonalnej kadry lotników.
Najcenniejszym obiektem w kolekcji jest sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, który w jubileuszowym roku 2021 został umieszczony w nowej, unikatowej gablocie,
formą przypominającej skrzydło samolotu Spitfire. Na ekspozycji zobaczymy również wielkoformatowe makiety przedstawiające lotnisko w Dęblinie w sierpniu 1939 roku, bazę hydroplanów Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, zrekonstruowany domek pilota
z czasu bitwy o Anglię, archiwalia, umundurowanie i pamiątki nawiązujące do symboliki
słynnego 303 Dywizjonu Myśliwskiego.
Uwagę zwraca imponująca kolekcja statków powietrznych, przeciwlotniczych systemów
rakietowych i radiolokacyjnych oraz pojazdów specjalnych. Historyczne samoloty myśliwskie, szkolne i szkolno-bojowe zostały wyeksponowane w nowy, dynamiczny sposób. W tej
części ekspozycji dla naszych widzów przygotowaliśmy dioramę: punkt odtwarzania gotowości bojowej samolotu oraz izolowane stanowiska postojowe. Największym zainteresowaniem
cieszy się możliwość wejścia do jedynego w Polsce śmigłowca transportowego Mi-6A oraz
na pokład rządowego samolotu Jak-40.
Niewątpliwie ostatnie pięć lat działalności muzeum można uznać za najbardziej intensywne. Wystawy stałe otrzymały nowoczesne aranżacje, odzwierciedlające standardy
współczesnego muzealnictwa europejskiego. Placówka buduje także trwałe więzi z lokalną społecznością – chcemy być ważnym dla niej miejscem, w którym są tworzone i pielęgnowane relacje międzypokoleniowe oraz międzykulturowe. Z myślą o różnych grupach
widzów przygotowujemy programy edukacyjne i wydarzenia kulturalne: podróże historyczne, zwiedzanie kuratorskie wystaw, programy dla młodzieży, rodzin i seniorów, spotkania dla studentów i żołnierzy służby zawodowej. Wierzę, że dzięki współpracy z pasjonatami lotnictwa i techniki wojskowej muzeum będzie stale wzbogacało
się o nowe eksponaty i jeszcze więcej osób uzna je za miejsce, do
którego warto wracać.
PAWEŁ PAWŁOWSKI jest dyrektorem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
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ODYSEJA

Jureczka
Z J e r z y m W i d e j k ą o wojennym
dzieciństwie i służbie w wileńskich
oddziałach bojowych Armii Krajowej
rozmawia Piotr Korczyński.

P

P I O T R

K O R C Z Y Ń S K I

ańscy rodzice pochodzili z Wileńszczyzny,
ale Pan urodził się w Warszawie?
Zarówno wtedy, przed wojną, jak i dziś
wielu młodych ludzi przyjeżdża do stolicy za
pracą. Tak też było w wypadku rodziców. Ojciec
Ludwik zatrudnił się w budownictwie, a mama
Emilia była krawcową. W czasie ich pobytu
w Warszawie przyszedłem na świat, ale na krótko
przed wybuchem wojny rodzice postanowili wrócić na Wileńszczyznę. Powrót to była prawdziwa
odyseja – szliśmy piechotą, podjeżdżaliśmy zatrzymanymi na drodze furmankami, samochodami i wreszcie koleją. Na miejscu znaleźliśmy
przystań u wujostwa, we wsi Podwarańce niedaleko Dziewieniszek. Ojciec przy pomocy
krewnych szybko wybudował na skraju wsi
drewniany domek i tam zamieszkaliśmy.
Wrócili oboje do swych zawodów, a ja do
szkoły, ale niedługo cieszyliśmy się spokojem, bo wybuchła wojna.
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Dla Pana oznaczało to przyspieszone
wejście w dorosłość…
Dla mnie oznaczało to tragedię i poniewierkę, bo zostałem sierotą. Utkwiła mi
w pamięci jedna rzecz. Przed samym wybuchem wojny 1 września 1939 roku
w naszej okolicy, na skraju lasów zaczęły
zbierać się watahy wilków. W nocy było
słychać ich przeraźliwe wycie, niczym
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ŻEBY ZASPOKOIĆ
GŁÓD, ZBIERAŁEM
AMUNICJĘ I POCISKI,
KTÓRE SAMODZIELNIE ROZBRAJAŁEM.
NASTĘPNIE SPRZEDAWAŁEM JE ZA JEDZENIE MIEJSCOWEMU
KOWALOWI

w zimie, a to było upalne lato. Białoruscy
i litewscy chłopi wieszczyli, że oznacza
to nadejście wyjątkowych nieszczęść.
I tak się stało. Najpierw straciłem ojca,
który został zmobilizowany do Wojska
Polskiego i nie wrócił z frontu. Potem,
17 września, wkroczyli Sowieci i zaczęła
się nędza. Każdy oszczędzał, jak mógł,
a dla mojej mamy jako krawcowej oznaczało to koniec zamówień. Zmarła pod
koniec 1942 roku z wycieńczenia i przeziębienia. Przygarnęło
mnie wujostwo ze wsi Bikiany niedaleko Onżadowa.

Wcześniej jednak na Wileńszczyźnie zmienił się okupant.
W czerwcu 1941 roku wkroczyła armia niemiecka.
W czerwcu 1941 roku przystąpiłem do pierwszej komunii
świętej. Pamiętam, jak szliśmy z mamą do kościoła w Dziewieniszkach i mijaliśmy biwakujących żołnierzy niemieckich.
Od razu rzucało się w oczy, że to zupełnie inne wojsko niż Armia Czerwona. Żołnierze byli świetnie umundurowani, uzbrojeni i odżywieni, emanowali pewnością siebie. Przekonani byli
o tym, że wojnę już wygrali. Ta pycha zemściła się na nich
w rosyjskich stepach. Niedługo pojawili się sowieccy partyzanci, z którymi walczyli litewscy policjanci kolaborujący
z Niemcami oraz niemieccy żandarmi. Dla mieszkańców wsi
oznaczało to jeszcze większy terror i nędzę. Na szczęście pojawiły się też oddziały Armii Krajowej, które zaczęły bronić polską ludność zarówno przed samowolą sowieckich partyzantów,
jak i restrykcjami litewskich i niemieckich władz.
Dość nieoczekiwanie i Pan, mimo młodego wieku, został
partyzantem AK. Jak do tego doszło?
Po śmierci mamy dla mnie zaczął się bardzo ciężki okres.
Wujostwo miało trójkę dzieci – ja byłem czwartym, niechcianym. Aby zaspokoić głód, zbierałem amunicję i pociski po sowieckim wojsku, które samodzielnie rozbrajałem, wykręcając
zapalniki. Następnie sprzedawałem je za jedzenie miejscowemu kowalowi. Jeśli zaś chodzi o przystąpienie do III Wileńskiej Brygady AK, istotnie było dość nieoczekiwane. Pewnego
dnia na początku stycznia 1944 roku wujek wybrał się do sklepu we wsi Paszki i dość długo nie wracał. Ciotka wysłała mnie
po niego. Kiedy wszedłem między zabudowania wsi, nagle
drogę zastąpił mi uzbrojony mężczyzna i krzyknął: „Stój! Kto
idzie?!”. Odpowiedziałem, że swój i że idę po wujka. Wymiana zdań była po polsku. To była niespodzianka, bo jeśli spotykało się wtedy kogoś z bronią, to mówił albo po rosyjsku,
ewentualnie białorusku, albo po litewsku czy niemiecku. Okazało się, że wujka i innych mężczyzn niebędących mieszkańcami Paszek partyzanci zatrzymali i mieli ich zwolnić dopiero po
opuszczeniu przez oddział wsi. Normalna praktyka, zapobiegająca ewentualnej denuncjacji Niemcom czy Litwinom. Kie-

dy znalazłem się w izbie, w której trzymano obcych, pilnujący ich partyzant
zapytał mnie, który to mój wujek. Odpowiedziałem również po polsku i wskazałem mężczyznę siedzącego na klepisku
pod ścianą. Zdziwiony partyzant zapytał,
skąd tak dobrze znam język polski. Odpowiedziałem, że przecież jestem Polakiem i do tego urodzonym w Warszawie.
Po dłuższej przerwie nieoczekiwanie złożył mi propozycję:
„A chcesz iść z nami, polskimi partyzantami?”. Tym partyzantem, dzięki któremu zostałem w III Brygadzie, był Marian
Korejwo „Milimetr”.

Ale chyba decyzja o przygarnięciu nowego człowieka należała do dowódcy oddziału?
Miałem wielkie szczęście, bo decydował o tym wyjątkowy
człowiek i oficer, kpt. Gracjan Fróg „Szczerbiec”, przedwojenny podhalańczyk, a następnie pancerniak. Zanim postawiono mnie przed jego obliczem, moi nowi opiekunowie odpowiednio mnie przygotowali. Uszyto mi mundur, dano wojskowe buty z cholewami, o wiele za duże i wypchane
gazetami. Nauczyli mnie też odpowiednio się meldować
i salutować. Kiedy „Szczerbiec” zobaczył takiego „żołnierza”, nie potrafił odmówić jego przyjęcia i w porozumieniu
z komendą Okręgu AK Wilno wcielił mnie do brygady. I tak
zostałem „Jureczkiem”, choć starsi koledzy z oddziału częściej wołali na mnie „Groszek”.
Mimo młodego wieku nie mógł Pan liczyć na żadną taryfę
ulgową w oddziale.
Koledzy chronili mnie, jak mogli, ale nie ominęło mnie
twarde partyzanckie życie. Moim pierwszym przydziałem, nazwijmy to służbowym, był pomocnik rusznikarza. Szybko nauczyłem się składać i rozkładać każdy rodzaj broni, a tej przybywało po licznych potyczkach, a także dzięki darom mieszkańców polskich wsi, którzy nazbierali jej sporo po odwrocie
Sowietów latem 1941 roku. Później byłem gońcem, zwiadowcą i łącznikiem przy sztabie brygady. Najbardziej niebezpiecznie było w zwiadzie. A polegało to najczęściej na tym, że
przed wsią przebierałem się w cywilne ubranie i z koszykiem
w ręku szedłem na rozpoznanie.
A co Pan robił w czasie walk brygady o Wilno, czyli podczas akcji „Ostra Brama” w lipcu 1944 roku?
W bezpośrednich walkach o miasto nie uczestniczyłem. Tam
do natarcia poszły nasze najlepsze pododdziały szturmowe.
Miałem jednak i ja bojowy epizod. Podczas naszego marszu na
Wilno najpierw jechałem na jednej z ciężarówek kolumny samochodowej, a przed samym miastem znalazłem się
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w tyłowych oddziałach osłonowych. Składały się one ze świeżo
upieczonych partyzantów. Byli tam m.in. konspiratorzy z Wilna
i harcerze Szarych Szeregów. To była młodzież pełna ochoty do
walki, ale zupełnie nieobeznana z partyzantką. W czasie nocnego marszu na trakcie Oszmiana – Wilno, kiedy było widać
czerwone łuny nad miastem i słychać terkot broni maszynowej,
a także głuche wybuchy granatów, u tych nowo przybyłych partyzantów zaczęło się pojawiać napięcie nerwowe. Wydawało im
się, że lada chwila zaatakują ich Niemcy. Na panikę nie trzeba
było długo czekać. Wystarczył jeden przypadkowy wystrzał czy
okrzyk i spora część żołnierzy rzuciła się do ucieczki. Wtedy
wyciągnąłem mój mały pistolecik – belgijski FN – i krzyknąłem: „Padnij i strzelaj do wroga!”. To zatrzymało kilku uciekinierów w miejscu, a za chwilę zreflektowali się pozostali.
Radość z opanowania Wilna szybko jednak ustąpiła rozpaczy wobec rozbrajania i deportowania polskich oddziałów
przez Sowietów. Panu nie oszczędzono tej goryczy.
To, że miałem 11 lat, nic nie znaczyło dla sowieckich żołnierzy. Byłem dla nich równie niebezpieczny co moi dorośli towarzysze. Po rozbrojeniu brygady w Puszczy Rudnickiej 19 lipca
1944 roku wraz z innymi partyzantami znalazłem się w obozie
internowania w Miednikach Królewskich. Spędzono tam około 7 tys. akowców. Spaliśmy pod gołym niebem na ziemi usłanej słomą. Szybko też zaczęły się wywózki na Sybir. Ja ich
uniknąłem, ponieważ władze obozowe otrzymały z Moskwy
rozporządzenie, by zwolnić wszystkich partyzantów poniżej
17. roku życia.
Po wypuszczeniu na wolność zaopiekowała się mną pani
Jadwiga Zaborska, która odwiedzała w obozie internowanego
męża. Nie trwało to jednak długo, bo już we wrześniu 1944 roku znalazłem się w siedzibie NKWD w Turgielach jako podejrzany o kontakty z „polskimi bandytami”. W tzw. tymczasowym areszcie trzymali mnie trzy tygodnie i zwolnili. Wtedy
stosunek do mnie pani Zaborskiej wyraźnie się zmienił, bo bała się, żeby enkawudziści nie zwrócili uwagi na jej synów. Czując coraz większą niechęć z jej strony, wyjechałem do mojego
wujostwa w Bikianach. Ale tam też nie mogłem zostać. Okazało się, że wuj jako akowiec także był na celowniku NKWD.
W końcu razem udaliśmy się do Puszczy Rudnickiej.
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Można powiedzieć, że znalazł się Pan w punkcie wyjścia.
Tak, ale w październiku 1944 roku trafiłem do kolejnego
polskiego oddziału partyzanckiego – Samoobrony Wileńskiej AK por. Czesława Stankiewicza „Komara”. Tam dostałem niemieckie empi [pistolet maszynowy MP-40] i brałem
udział w regularnych potyczkach z Sowietami, także w największej z nich, czyli w bitwie w Puszczy Rudnickiej w nocy
z 6 na 7 stycznia 1945 roku. Wtedy to Sowieci zebrali poważne siły, by nas osaczyć i zniszczyć, ale „Komar” był doświadczonym dowódcą partyzanckim i wyprowadził nas z tego kotła, a przy tym zadał nieprzyjacielowi duże straty. Nie mogąc
nas zniszczyć w walce, Sowieci uciekli się do podstępu. Nagle w okolicy pojawił się oddział byłych własowców, którzy
deklarowali chęć współpracy z polskim podziemiem przeciwko NKWD. Niestety, „Komar” w to uwierzył i zgodził
się na spotkanie z ich dowództwem. Kiedy polska delegacja
z „Komarem” zasiadła nagle do stołu rozmów, domniemani
własowcy wyciągnęli sztylety i bagnety i zadźgali na miejscu ponad 20 akowców, a samego „Komara” obezwładnili.
Oddziałem własowców okazało się specjalne komando
NKWD. Kiedy rozprawiało się ono ze sztabem „Komara”,
inna grupa wyłapywała polskich żołnierzy po okolicy.
Aresztowano m.in. i mnie we wsi Kowalki.
Znowu trafił Pan do więzienia NKWD?
Tym razem znalazłem się w osławionym więzieniu na Łukiszkach. Konfrontowano mnie tam z „Komarem”, ale zaprzeczyłem, żebym cokolwiek wiedział o jego planach, co
mój dowódca potwierdził. To musiało przekonać śledczych,
bo nakazali, by „małego bandytę”, jak mnie nazywali, oddać
do sierocińca. Groziło mi wywiezienie do Związku Sowieckiego, ale na szczęście istniała w Wilnie jeszcze polska siatka konspiracyjna a, więc zdołano mnie przechwycić i umieścić jako repatrianta w transporcie do centralnej Polski. Zaczęło się nowe życie, ale naznaczone na zawsze tym, co
przeżyłem jako „Jureczek”.
JERZY WIDEJKO „JURECZEK” był najmłodszym żołnierzem wileńskiej
Armii Krajowej. Zaprzysiężony jako żołnierz III Brygady Wileńskiej AK,
po jej rozwiązaniu służył w oddziale Samoobrony Wileńskiej AK.

A R C H .

USZYTO MI MUNDUR, DANO WOJSKOWE BUTY Z CHOLEWAMI, O WIELE ZA DUŻE I WYPCHANE GAZETAMI.
NAUCZONO MNIE TEŻ ODPOWIEDNIO
SIĘ MELDOWAĆ I SALUTOWAĆ

J . W I D E J K I

Kpt. Gracjan Fróg „Szczerbiec”, dowódca III Wileńskiej
Brygady AK, ze swym najmłodszym podkomendnym „Jureczkiem”

HISTORIA / ZZA KADRU

115

C Y F R O W E

Zapędzeni w matnię
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HISTORIA
PEWNEGO ZDJĘCIA

N A R O D O W E

Okupant niszczący Polaków wykorzystywał
zbrodnie byłego sojusznika, aby pokazać się jako
obrońca cywilizacji.

W noc poprzedzającą bitwę pod
Le n i n o n a s t ro n ę n i e m i e c k ą p r z e s z ł o
1 1 ż o ł n i e r z y 1 D y w i z j i P i e c h o t y. P o w a l c e
d o ł ą c z y ł o d o n i c h k i l k u s e t u c i e k i n i e r ó w i j e ń c ó w. N i e m c y
mieli dla nich szczególne zadanie.

P

odpis na odwrocie zdjęcia
brzmi: „GG, marzec 1944”.
„GG” to rzecz jasna Generalne Gubernatorstwo. Fotograf
uchwycił zebranie załogi jednego
z zakładów w okupowanej Polsce,
a przemawiający do robotników żołnierz w polskim mundurze to jeniec.
Nie jest to żołnierz wzięty do niewoli
w 1939 roku ani po jednej z kampanii, w której walczyły oddziały Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
lecz przywieziony z frontu wschodniego kościuszkowiec. Nie wiadomo,
czy dobrowolnie przeszedł na niemiecką stronę, czy został do propagandowej pracy przymuszony. Jedno
jest pewne – do słuchaczy mówił
prawdę…

Niemcy wozili kościuszkowców po
całym Generalnym Gubernatorstwie
i na organizowanych spotkaniach polecali im opowiadać o swych doświadczeniach wyniesionych ze Związku Sowieckiego: deportacjach, niewolniczej
pracy, uwięzieniu w łagrach, a następnie wcieleniu do wojska, które rzucono
w wir krwawej bitwy. Miało to umocnić w polskim społeczeństwie antysowieckie nastroje. Iście szatański plan –
okupant bezpardonowo niszczący od
pięciu lat polski naród wykorzystywał
zbrodnie swego byłego sojusznika, aby
pokazać się jako obrońca europejskiej
i chrześcijańskiej cywilizacji…
Polskie Państwo Podziemne odpowiedziało na tę propagandę adekwatnie, m.in. rozklejając na murach… za-

proszenia na „wycieczki turystyczne”
do Auschwitz i innych niemieckich
obozów koncentracyjnych, aby przypomnieć o niemieckich „dokonaniach cywilizacyjnych” w Polsce i innych częściach Europy… Także sami jeńcy
szybko się zorientowali, w jakiej matni
się znaleźli. Jeden z nich, Franciszek
Podkowa, skazany przez polski sąd
wojskowy na dziesięć lat więzienia za
kolaborację z Niemcami, pisał w swej
prośbie o ułaskawienie: „Zdawałem
sobie sprawę, że to judaszowa robota,
ale nie miałem innego wyjścia, musiałem ratować swoje życie”. A przeżył wiele jako sowiecki i niemiecki
niewolnik, jak wówczas nazywano
jeńców.
PIOTR KORCZYŃSKI
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W CISZY

ŁAMIEMY SIĘ
OPŁATKIEM
Zegary w Polsce wskazywały 6.56, w Afganistanie –
10.26. O tej godzinie 21 grudnia 2011 roku mina
pułapka, która wybuchła pod wozem M-ATV,

zabiła pięciu polskich żołnierzy.
M AŁ GO R ZATA

SC HWA RZ GRUB ER

A R C H .

P K W

A F G A N I S T A N

PIOTR CIESIELSKI
był dobrym
żołnierzem,
opanowanym,
zawsze starał się
wykonać postawione
przed nim zadanie
– tę opinię dowódcy
20 Brygady
potwierdzają koledzy.
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W Wigilię 2011 roku
nad grobem
mł. chor. Piotra
Ciesielskiego na
cmentarzu w Ostródzie gen. JAROSŁAW
MIKA wypowiedział
pamiętne słowa:
„Piotrek, nie tak się
umawialiśmy.
To ja miałem na was
czekać po powrocie
z Afganistanu”.

WRÓCILI ZA WCZEŚNIE
Mimo że śnieg leżał tylko na szczytach gór otaczających bazę Ghazni, w samej bazie czuć było
zbliżające się święta. Przypominały o nich chociażby bożonarodzeniowe drzewka, które stanęły
w stołówce. Żadnemu żołnierzowi X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego nie przyszło
jednak do głowy, że Wigilia 2011 roku będzie
najsmutniejszą uroczystością, w jakiej przyjdzie
mu uczestniczyć.
Trzy dni przed Wigilią, 21 grudnia, zespół
PRT ochraniany przez żołnierzy 20 BZ pojechał
do wioski Rawza, leżącej przy głównej drodze
Afganistanu – Highway 1. Chodziło o zaplanowanie kolejnych działań pomocowych dla mieszkańców. Po zakończonych rozmowach żołnierze
wsiedli do pojazdów, aby wrócić do bazy. Nagle
doszło do eksplozji. Pod czterokołowym opancerzonym wozem M-ATV wybuchł odpalony ręcznie ponadstukilogramowy ładunek. Zginęła cała
pięcioosobowa załoga.
„Obrazów z tamtego dnia nie da się wymazać
z pamięci. Każdego roku przed Wigilią wracam
myślami do tej tragedii. Wspominam Piotrka
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ajtrudniej przetrwać pierwszą
rocznicę śmierci, gdy ból jest niemal tak intensywny jak na pogrzebie. Powraca jednak także podczas
kolejnych rocznic. „To nieprawda,
że z czasem odpuszcza”, mówi
Małgorzata, matka sierż. Krystiana
Banacha, który zginął 21 grudnia
2011 roku w Afganistanie, i dodaje: „Od dziesięciu lat święta Bożego Narodzenia
obchodzimy inaczej niż dawniej. Po Wigilii jedziemy z opłatkiem na cmentarz”.
To była największa tragedia w historii polskich
misji zagranicznych, gdy wraz z sierż. Krystianem
Banachem śmierć poniosło czterech jego kolegów. Wszyscy byli żołnierzami 20 Bartoszyckiej
Brygady Zmechanizowanej: mł. chor. Piotr
Ciesielski, sierż. Łukasz Krawiec, sierż. Marcin
Szczurowski, sierż. Marek Tomala. Tworzyli zgrany pluton ochrony PRT (Provincial Reconstruction Team), czyli specjalistów zajmujących się budową infrastruktury i pomocą lokalnej ludności.

MARCIN
SZCZUROWSKI
zawsze miał
przy sobie cukierki, które rozdawał afgańskim dzieciom.

P K W

N

KRYSTIAN
BANACH kochał
wyścigi, lubił
adrenalinę,
ale jeździł
bezpiecznie.
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Ciesielskiego »Cichego«, który był urodzonym
dowódcą, oraz jego drużynę”, mówi dowódca
X zmiany PKW Afganistan gen. dyw. Piotr
Błazeusz. Jak podkreśla, gdy giną żołnierze,
trzeba zapanować nad emocjami, bo w takich
sytuacjach podwładni szczególnie potrzebują
przywódcy. Nie inaczej było tamtego tragicznego dnia. Gen. Błazeusz uczestniczył w obradach szury [spotkanie starszyzny] w dystrykcie
Zana Khan, gdy dotarł do niego meldunek
o śmierci żołnierzy. Pamięta, że najpierw miał
nadzieję, że może napływające informacje są
nie do końca prawdziwe. Potem myślał o tym,
czy mogą być zagrożeni inni żołnierze. To były
godziny pełne napięcia, a także wydawania
rozkazów zgodnych z obowiązującymi procedurami. „Jednak żadne procedury nie mówią
o tym, co dowódca czuje w chwili, gdy dowiaduje się, że zginęli jego żołnierze. Żadne szkolenie nie przygotuje go na taki moment”, dodaje gen. Błazeusz.
Wówczas myślał o tym, żeby złapać i ukarać
zamachowców, a także powiadomić rodziny poległych. Do dziś zastanawia się, dlaczego sięgnął
wówczas po papierosa, skoro nie palił. Poczuł,
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ŁUKASZ
KRAWIEC nigdy
nie przeszedłby
obojętnie obok kogoś, kto potrzebował pomocy.

MAREK TOMALA
był świetnym
kucharzem – potrafił
wspaniale przyrządzić wiele potraw.
W Afganistanie zdążył jeszcze przygotować rybę wigilijną.

TO WAŻNE, ABY PIĘCIU POLEGŁYCH
ŻOŁNIERZY Z 20 BZ ZAPAMIĘTAĆ JAKO
KOLEGÓW, PRZYJACIÓŁ, A TAKŻE
PEŁNYCH PASJI MŁODYCH MĘŻCZYZN
jakby w jednej chwili postarzał się o kilka lat. Następnego
dnia pożegnał pięciu swoich żołnierzy – lecieli do bazy Bagram, skąd C-130 miał zabrać ich do Polski. Wszedł na pokład śmigłowców, w których stały trumny owinięte biało-czerwonymi flagami. To była bardzo osobista chwila, bez
kamer i fleszy.
PRZESZŁOŚĆ POWRACA
„Co roku przed świętami we wspomnieniach powracają
wydarzenia z 21 grudnia 2011 roku, bo pozostały one głęboko w naszych sercach”, mówi gen. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Zawsze pod koniec roku, gdy szef sekretariatu układa jego kalendarz na
następne 365 dni, generał prosi, aby 21 i 24 grudnia pozostały datami wolnymi od służbowych obowiązków, bo wtedy chce pojechać do Bartoszyc lub Morąga, czyli do garnizonów, skąd pochodzili polegli żołnierze, a także zapalić
znicz na grobie „Cichego” w Ostródzie. W latach 2011–
2013 gen. Mika był dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady
Zmechanizowanej, a na X zmianie PKW Afganistan – zastępcą dowódcy regionu wschodniego do spraw koalicji.
20 grudnia 2011 roku gen. Mika przygotowywał się do
powrotu do kraju i żegnał się z żołnierzami 20 BZ służącymi na X zmianie. Na tym spotkaniu nie było mł. chor.
Ciesielskiego. „Poprosiłem Marcina Szczurowskiego, aby

przekazał Piotrkowi wiadomość: »Czekam na was w kraju«”, wspomina generał. Następnego dnia o godz. 17.00
miało odbyć się pożegnanie gen. Miki w mesie oficerskiej
w Bagramie. Sześć godzin wcześniej dotarła wiadomość
o tragedii. Uroczystość odbyła się kolejnego dnia, ale zamiast życzeń powodzenia gen. Mika odbierał kondolencje.
„Wyjeżdżając z Afganistanu, myślałem o naszych żołnierzach, którzy mieli tam pozostać do kwietnia 2012 roku.
Zastanawiałem się, czy będą bezpieczni”, opowiada.
Do końca X zmiany nie zginął już żaden polski żołnierz,
ale w bazie czuć było atmosferę żałoby. St. szer. Paweł
Gałuszka wspomina, że końcówka X zmiany była ciężka.
„Znałem wszystkich pięciu poległych chłopaków. Łączyło
nas wiele przeżyć. Przez dwa miesiące nie mogłem się pozbierać”, dodaje. Szczególnie często wraca wspomnieniami do znajomości z sierż. Marcinem Szczurowskim. Opowiada, że zaprzyjaźnili się przed wyjazdem na misję na
kursie obsługi radiostacji. Szybko znaleźli wspólny język.
Obaj byli żonaci, mieli po dwie córki. Umawiali się na
spotkanie na działce Marcina pod Morągiem. „Kilka lat temu zostałem oddelegowany z 20 BZ do garnizonu w Morągu. Przez dwa lata dojeżdżałem z Bartoszyc i gdy każdego dnia mijałem otaczające to miasto jeziora, przypominały mi się słowa Marcina: »Spotkamy się u mnie na działce,
wypijemy piwo«”, opowiada st. szer. Gałuszka.
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CO ROKU POD KONIEC GRUDNIA
UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE
PIĘCIU ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W ATAKU
W AFGANISTANIE ODBYWAJĄ SIĘ W BARTOSZYCACH ORAZ W MIEJSCOWOŚCIACH,
GDZIE ZOSTALI POCHOWANI
Anna Ciesielska podkreśla, jak ważna
jest dla niej pamięć o mężu. Nie tylko
o żołnierzu, ale także o człowieku z zasadami, na którym można było polegać
w każdej sytuacji. „W taki sposób
wspomina Piotrka gen. Mika. Odwiedza grób mojego męża, dzwoni do nas
i po prostu pyta, co słychać”, dodaje.
Rozmawiają na przykład o tym, jak
wspaniałym sportowcem był Piotr oraz
o pasji do sportu, którą pani Anna dzieliła z mężem. „Pamiętajmy, wspominajmy, ale dbajmy o to, żeby każda rocznicowa uroczystość nie była kolejnym pogrzebem, bo jest to zbyt bolesne dla
rodziny”, uważa gen. Mika.
To ważne, aby pięciu poległych żołnierzy z 20 BZ zapamiętać jako kolegów, przyjaciół, a także pełnych pasji młodych mężczyzn. Sierż. Marek Tomala był zapalonym
kucharzem. Sierż. Marcin Szczurowski po powrocie z misji chciał iść do szkoły podoficerskiej.
Sierż. Łukasz Krawiec zamierzał założyć rodzinę
i zbudować dom. Sierż. Krystian Banach był zapalonym motocyklistą i świetnym mechanikiem.
Przed mł. chor. Piotrem Ciesielskim otworem stały drzwi do wojskowej kariery. Wszyscy zostali
pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Kawalerskim
Orderu Krzyża Wojskowego. „Gdy kilka miesięcy
temu grób Piotrka z inicjatywy Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa został udekorowany tym odznaczeniem, miałam wrażenie,
jakby to on osobiście je odebrał”, mówi Joanna
Ciesielska, matka podoficera.
POZOSTAJĄ W PAMIĘCI
„Każdy kolejny dowódca Dwudziestej kultywuje pamięć o jej poległych żołnierzach. Krew przelana w Afganistanie musi pozostać w pamięci na-
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Tablica na ścianie
kościoła w Parafii
Wojskowej
pw. św. Jana XXIII
w Bartoszycach upamiętniająca poległych żołnierzy

szej i następnych pokoleń”, mówi dowódca 20 BZ, gen. bryg. Piotr Kriese.
Dowodził on IX zmianą PKW Afganistan w 2019 roku, w ramach misji „Resolute Support”, którą także wystawiała
Dwudziesta.
Co roku pod koniec grudnia uroczystości upamiętniające pięciu żołnierzy
poległych w ataku w Afganistanie odbywają się w kilku miastach: w siedzibie 20 BZ w Bartoszycach oraz w miejscowościach, gdzie zostali pochowani.
Mł. chor. Piotr Ciesielski spoczął
w Ostródzie, sierż. Marcin Szczurowski
– w Morągu, sierż. Krystian Banach –
w Pieckach koło Mrągowa, sierż. Marek
Tomala – w Borowie koło Annopola,
a sierż. Łukasz Krawiec – w Jelnie koło
Nowej Sarzyny. „Dla mnie są oni bohaterami i jestem dumny z tego, że 20 BZ oddaje
cześć żołnierzom, z którymi służyłem w Afganistanie. Zawsze podczas apelu wyczytywane są
ich nazwiska. Wtedy serce wyrywa się z piersi,
łzy cisną się do oczu. Staram się być silny, ale
mam miękkie kolana”, opowiada st. szer. Paweł
Gałuszka.
Rodzice sierż. Marcina Szczurowskiego co roku biorą udział w uroczystościach w 20 BZ, a także w obchodach Dnia Pamięci o Poległych
i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa organizowanych w Warszawie. O bólu, który powraca w rocznicę śmierci, a także 1 listopada oraz w Wigilię, opowiada jego matka
Maria. „Czas wcale nie leczy ran”, zapewnia. Rodzice Marcina Szczurowskiego podkreślają, że od
śmierci ich syna wigilijny wieczór zmienił swój
charakter. „Dawniej składaliśmy sobie życzenia,
teraz w ciszy łamiemy się opłatkiem”, mówi matka poległego żołnierza.
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Spartanka z Wrocławia
Cykl biegów ekstremalnych z przeszkodami Spartan Race jest popularny
na całym świecie. W polskiej armii służy mistrzyni Europy i wicemistrzyni
świata w swojej kategorii wiekowej w tej dyscyplinie.
BO GUSŁAW
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Por. Agata
Pietroszekstartu-Domoradzka
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PLAN B
W życiu por. Pietroszek-Domoradzkiej najpierw była szkoła oficerska, a później biegi ekstremalne. Przyznaje, że
mundur włożyła w 2012 roku trochę przez przypadek.
Rodzice wuefiści widzieli ją jako studentkę Akademii
Wychowania Fizycznego. Los napisał jednak inny
scenariusz. Koleżanka zdawała do uczelni wojskowej
we Wrocławiu. „Potrzebowała towarzystwa. Mówiła, że we dwie będzie nam raźniej składać dokumenty i jechać na egzaminy. Przekonywała mnie
tak długo, aż się zgodziłam”, wspomina pani porucznik.
Start do ówczesnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, poprzedniczki AWL-u,
potraktowała jako plan B. Sądziła, że wszystko
zakończy się na cyklu egzaminacyjnym do armii, a docelowo i tak wyląduje na AWF-ie, jak
planowała. Stało się inaczej. Koleżanka nie
przebrnęła przez uczelniane sito rekrutacyjne,
a Agata znalazła się w gronie przyjętych. „I absolutnie tego nie żałuję”, zapewnia.
Pięcioletnie studia wojskowe w specjalności saperskiej połączone ze sportem były okresem bardzo intensywnym. Wojskową edukację zakończyła w 2017 roku z pierwszą lokatą, miała więc możliwość wyboru miejsca
służby. Zdecydowała się pozostać na uczelni. Została dowódcą plutonu szkolnego, a od roku dowodzi kompanią podchorążych obecnego drugiego rocznika, która podczas różnych uroczystości jest jednocześnie kompanią honorową AWL-u.
„Na sport skazana byłam od dziecka. Zawsze lubiłam biegać. Gdy rozpoczęłam studia w uczelni wojskowej, z biegów
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odwładni por. Agaty Pietroszek-Domoradzkiej, podchorążowie drugiego rocznika Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, mówią, że poszliby za nią nawet
w ogień. Zdaniem kpt. Roksany Borowskiej, oficera
prasowego uczelni, pani porucznik, jak na prawdziwego dowódcę przystało, potrafi budować swój autorytet i dbać o żołnierzy: „Gdy w zeszłym roku podchorążowie musieli wyjechać na kwarantannę do izolatoriów, nie została w domu, lecz
cały czas była z nimi”.
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krótkodystansowych przekwalifikowałam się na
długodystansowe. Z czasem zaczęłam brać udział
w biegach z przeszkodami”, mówi Agata. „Pierwszy raz na starcie Spartan Race stanęłam w lutym
2016 roku w Jakuszycach. Wygrałam. Spodobało
mi się i był to bodziec, aby iść dalej”, wspomina początek zawodniczej kariery. Na poważnie bieganiem
mogła jednak zająć się dopiero po promocji. Dlaczego? „To kosztowny sport. Wszelkie wyjazdy na
zawody krajowe i zagraniczne opłacam z domowego budżetu. Za zdobyte tytuły czy mistrzostwa nie
otrzymuję żadnych gratyfikacji finansowych. Nagrodą są jedynie medale, dyplomy i olbrzymia satysfakcja”, wyjaśnia.
Aby pomóc córce w treningach, w domu rodzinnym w Namysłowie tata zbudował jej prywatny miniośrodek treningowy. „Do zawodów przygotowuję
się sama. Nie mam trenera”, opowiada Agata. „Mój
dzień jest bardzo intensywny. Rozpoczyna się przed
godziną 5.00 rano. Przed wyjazdem do pracy mam
pierwszy trening. Prawie codziennie biegam minimum 10 km. Drugi trening, popołudniowy, jest biegowy lub siłowy”.
MORDERCZE TRASY
Spartan Race to bieg połączony z przeszkodami, które są ustandaryzowane – takie same przeszkody obowiązują na trasach wyścigów na ca-
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Por. Agata Pietroszek-Domoradzka 18 września zdobyła pierwsze
miejsce w Mistrzostwach Europy Spartan w kategorii wiekowej
25–29 lat, rozgrywanych na dystansie 22 km w miejscowości
Verbier w szwajcarskich Alpach. Jest także dwukrotną srebrną medalistką mistrzostw świata w swojej kategorii wiekowej w Spartan
Trifecta. W tej konkurencji w czasie jednego weekendu odbywają się
trzy mordercze wyścigi, a punkty uzyskane w każdym z nich są sumowane. W ostatnim czasie startowała, reprezentując Akademię Wojsk
Lądowych, w Biegu o Nóż Komandosa, gdzie zajęła trzecie miejsce
indywidualnie oraz pierwsze miejsce drużynowo kobiet wraz
z sierż. pchor. Mariką Ratajczak i plut. pchor. Justyną Łuczak.
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ZAWODNICY
SPARTAN RACE
UWAŻAJĄ, ŻE
ICH DYSCYPLINA
TO NIE TYLKO
SPORT, LECZ
TAKŻE STYL ŻYCIA

łym świecie. Mają one zweryfikować siłę rąk,
zmysł równowagi, wytrzymałość wszystkich
mięśni. Uczestnicy muszą zaliczyć m.in. monkey bars, gdzie trasę trzeba pokonać, chwytając
za metalowe belki, bez dotykania podłoża; przenoszenie ciężkich przedmiotów (np. worków
z piaskiem czy wiader) na dystansie często nawet i kilkuset metrów, w tym pod strome podejścia; czołganie w błocie, pod zasiekami oraz
rzucanie oszczepem, a raczej prymitywną dzidą
wykonaną z kija i ostrza. „W Spartan Race do
każdej przeszkody można podejść tylko raz. Jeżeli się jej nie pokona, jest kara w postaci wykonania 30 razy »padnij – powstań« (tzw. burpees). Traci się wtedy nie tylko czas, lecz także siły tak potrzebne do pokonania całego dystansu”,
wyjaśnia zawodniczka.
Gdy zawody odbywają się w terenie, gdzie znajduje się jezioro, staw czy rzeka, do konkurencji
włączane jest pływanie. Podczas zawodów rozgrywanych w połowie września w miejscowości Misano Adriatico we Włoszech zawodnicy musieli na
przykład wypłynąć w morze na odległość 400 m
i wrócić do brzegu. „Lubię pływać. Jednak ta przeszkoda była na 17. kilometrze. Każdy wbiegał do
morza wyczerpany. Pływanie było wówczas mordęgą, a nie przyjemnością”, wspomina Agata, która
w tych zawodach zajęła drugie miejsce.

Treningi i udział
w zawodach to wychodzenie ze strefy
komfortu, zdobywanie doświadczeń
i kształtowanie
charakteru na wzór
wojowników starożytnej Sparty.
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WYŚCIG
WOJOWNIKÓW
T
wórcą i pomysłodawcą
Spartan Race jest Joe de
Sena, światowej klasy zawodnik biegów przygodowych i wytrzymałościowych. Nazwa zawodów organizowanych w wielu państwach świata
nawiązuje do wojowników ze
Sparty, miasta w starożytnej
Grecji. Spartan Race rozgrywa
się w różnych kategoriach wiekowych na trzech głównych

Por. Agata Pietroszek-Domoradzka startuje w różnych rodzajach biegów Spartan Race – od sprintu po najbardziej
morderczy ultra, w którym trzeba pokonać ponad 50 km.
Właśnie te najdłuższe dystanse lubi najbardziej.
„Czym innym jest, gdy dowódca w hali sportowej opowiada, jak powinno wyglądać podciąganie na drążku, a czym innym, gdy sam to zrobi”, mówi mjr Piotr Sobański, dowódca
1 Batalionu Szkolnego AWL, odnosząc się w ten sposób do
służby swojej podwładnej por. Agaty Pietroszek-Domoradzkiej. Dodaje, że jest ona bardzo dobrym oficerem i dowódcą,
rozumiejącym podchorążych i ich problemy. Podejmuje trafne decyzje i za wszystkie bierze pełną odpowiedzialność.
„Żołnierze widzą, że jest bardzo zaangażowana w ich sprawy i poświęca im znacznie więcej czasu niż osiem godzin
dziennie”, kończy major.
Swoich podwładnych Agata zaraża też zamiłowaniem
do sportu i aktywnego stylu życia. „Znają moje osiągnięcia sportowe i pasje, mam nadzieję, że stanowią one dla
nich motywację”. Zwraca też uwagę na potencjał swoich
podwładnych. „Niektórzy od dawna uprawiają różne dyscypliny sportowe. Jedna z podchorążych w cywilu trenowała na przykład saneczkarstwo, inne osoby – sztuki walki, gry zespołowe czy nurkowanie. Chciałabym zadbać,
aby podczas wojskowych studiów w akademii nie zatracili tego zapału, nadal trenowali i zdobywali tytuły”, zapewnia. Podwładni to doceniają. „Pani porucznik wspiera
nas we wszystkich przedsięwzięciach, w tym sportowych”, mówi plut. pchor. Anita Janik, czterokrotna mi-

trasach: sprint na dystansie
około 5 km z 20 przeszkodami, super – na dystansie
10 km, gdzie zawodnik ma do
pokonania 25 różnych przeszkód, i najtrudniejszej, bestii
– to ponad 20-kilometrowy półmaraton z 30 przeszkodami.
Jest również konkurencja specjalna, w której biegacze pokonują dystanse przekraczające
50 km.

strzyni Polski i wicemistrzyni Europy w taekwondo. Anita
dzięki wsparciu przełożonej ma zamiar wkrótce wrócić do
kadry narodowej w swojej dyscyplinie.
GRANICE
WYTRZYMAŁOŚCI
Zawodnicy Spartan Race uważają, że ich dyscyplina to
nie tylko sport, lecz także styl życia. Treningi i udział
w zawodach to wychodzenie ze strefy komfortu, zdobywanie doświadczeń i kształtowanie charakteru na wzór
wojowników starożytnej Sparty. Od dziecka byli oni formowani na żołnierzy według bardzo wymagającego systemu wychowawczego i według żelaznych reguł – Spartanin
powinien m.in. doprowadzać swoje ciało i umysł do granic wytrzymałości, nieustannie doskonalić umiejętności,
a jako przywódca udowadniać swoje racje czynem, a nie
słowem.
Por. Agata Pietroszek-Domoradzka hołduje tym zasadom zarówno w sporcie, jak i w służbie. Ma sprecyzowane plany na przyszłość. Te służbowe koncentrują się na
doprowadzeniu podwładnych do promocji. „Uważam, że
przez cały czas powinni mieć jednego dowódcę, który ich
zna. Takiego, który będzie wspierał, pomagał i będzie
z nimi na dobre i złe”, przekonuje. Sportowe plany to ciągłe treningi, współzawodnictwo i udziały w zawodach,
które sprawiają jej dużą przyjemność. Uważa, że pracując
intensywnie nad sobą, zrealizuje marzenia i stanie kiedyś
na najwyższym podium mistrzostw świata.
n
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Twórcy kina południowokoreańskiego od kilku lat nie przestają
zaskakiwać. Filmy z odległego, egzotycznego kraju nie tylko
zbierają laury na najsłynniejszych festiwalach, lecz także zyskują
popularność wśród kinomanów na całym świecie. Dotyczy to także
obrazów o tematyce wojennej.

W

ydawałoby się, że o wojnie koreańskiej wiemy
całkiem sporo, jak na tak odległy konflikt.
Była to pierwsza tak wielka konfrontacja wolnego świata z blokiem komunistycznym. Wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza kontyngent amerykański, zaskoczone zostały wielką chińską
ofensywą i omalże nie doszło do wojny jądrowej… Zaraz,
zaraz, a gdzie w tym wszystkim Koreańczycy?
Ano właśnie. Wojnę w Korei znamy dość dobrze, ale
głównie przez pryzmat działań amerykańskich, chińskich
czy sowieckich, a była to przede wszystkim bratobójcza
walka między podzielonym politycznie narodem, niemogącym zaznać spokoju po wielu latach wojny i okupacji, które zaczęły się na długo przed wybuchem konfliktu światowego w Europie. „Braterstwo broni” w reżyserii Je-gyu
Kanga z 2004 roku przybliża koreańską perspektywę tej
wojny i robi to w taki sposób, że na długo zostaje ona w pamięci widza.

TESTAMENT PRZED BITWĄ
W armii południowokoreańskiej przed atakiem nie piło
się obowiązkowych 100 g wódki, jak to robili żołnierze sowieccy, nie zażywało się też środków psychotropowych.
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Oficerowie nie zagrzewali do boju patriotycznymi mowami
i nie podnosili na duchu żołnierzy dobrym słowem. Przed
szturmem nieprzyjacielskich pozycji południowokoreańscy
żołnierze musieli obowiązkowo spisywać testamenty, które
przekazywali swemu dowódcy. Potem następowało natarcie, w którym ludzi szatkował ogień artylerii północnokoreańskiej i chińskiej. Ci, którzy przeżyli, wracali do okopów, by przed kolejną ofensywą… spisywać od nowa testament na rozdanych przez oficerów kartkach białego
papieru.
Film Je-gyu Kanga zyskał miano koreańskiego „Szeregowca Ryana”, ale w wojennym naturalizmie idzie on
znacznie dalej. Dosadniej też pokazuje, jakie spustoszenie
wojna czyni w ludzkiej duszy. Głównymi bohaterami „Braterstwa broni” są dwaj bracia Lee. Starszy Jin-tae (Dong-gun Jang) i młodszy Jin-seok (Won Bin) nie chcieli
z własnej woli iść na wojnę, a tym bardziej nie byli do niej
przygotowani. Wydawało się z początku, że bardziej doświadczony życiowo i twardszy Jin-tae wyjdzie z tego
koszmaru obronną ręką i ochroni młodszego brata, ale na
wojnie nie ma nic pewnego…
„Braterstwo broni” w przejmujący sposób udowadnia
słuszność twierdzenia Carla von Clausewitza, że wojna jest
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Je-gyu Kang, „Braterstwo broni”, 2004 rok

Wojnę w Korei znamy dość dobrze, ale
głównie przez pryzmat działań amerykańskich,
chińskich czy sowieckich. W końcu nadszedł czas
na poznanie koreańskiej perspektywy.

Jee-woon Kim, „Gra
cieni”, 2016 rok

kontynuacją polityki innymi środkami.
Wszak konflikt podzielonego żelazną
kurtyną narodu eskalował i w końcu wzięły
w nim udział mocarstwa starające się narzucić
światu swą dominację i system wartości. Bardzo łatwo jest się opowiedzieć, po której stronie się
w nim stoi, jeśli jest się daleko od pola walki. Sytuacja znacznie się komplikuje w okopach… Historia
braci Lee jest w tej mierze bardzo wymowna.

GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI
W Polsce często narzekamy (by nie powiedzieć – obrażamy się…) na swą skomplikowaną historię, a jednocześnie
podkreślamy, że świat nie może czy nie chce jej zrozumieć:
zabory, prawie cudem odzyskana niepodległość, szybko
pogrzebana przez podwójną agresję totalitarnych sąsiadów
w 1939 roku, potem znowu koszmar okupacji i brak pozytywnego rozstrzygnięcia po zakończeniu wojny, mimo że
Polskę zaliczono do zwycięskiego bloku… Powstało
i wciąż powstaje na ten temat sporo filmów, które jeden po
drugim przepadają na festiwalach międzynarodowych
i prawie wcale nie rezonują wśród publiczności. Jednemu
Andrzejowi Wajdzie udało się przebić tę ścianę obojętności
„Kanałem” czy „Popiołem i diamentem” i oczywiście Jerzemu Hoffmanowi „Potopem”, ale to niewiele, zważywszy
na potencjał, jaki ma nasza historia.
Tym bardziej warto przyjrzeć się, jakie sukcesy w tej
mierze odnoszą filmowcy z Korei Południowej. Historia
najnowsza Korei jest równie skomplikowana i tragiczna co
historia Polski, a analogii jest w nich bardzo wiele. Można
je odnaleźć także w „Braterstwie broni”, gdzie pokazano
ludzi poddanych terrorowi komunizmu, ale jeszcze więcej
widać ich w „Grze cieni” Jee-woon Kima z 2016 roku.

Korea od 1910 roku znajdowała się pod japońską okupacją – równie okrutną co niemiecka czy sowiecka w Polsce w czasie
II wojny światowej, tyle tylko że znacznie
dłuższą. Film Jee-woon Kima opowiada historię grupy konspiratorów, którzy w latach
dwudziestych ubiegłego wieku prowadzą nierówną walkę z japońską policją polityczną –
Kempeitai, często przewyższającą w bezwzględności i skuteczności niemieckie Gestapo czy sowieckie NKWD. Najniebezpieczniejszym
przeciwnikiem koreańskiego podziemia jest jego były
członek, a obecnie oficer Kempeitai – Jung-chool Lee (rewelacyjny Kang-ho Song). Okazuje się, że jednocześnie
jest też sojusznikiem konspiratorów, dzięki czemu mogą
oni skutecznie uderzyć w japońskich okupantów. Jak to
możliwe?! Oprawca i zbawca w jednym? Otóż to. Koreański reżyser w swym filmie o konspiracji anulował wyraźny
podział na dobro i zło. Pokazał, że przechodzenie z jednej
strony konfliktu na drugą w podziemnej walce było czymś
oczywistym…
By ratować życie lub uniknąć przed śmiercią strasznych
tortur, konspiratorzy zostają podwójnymi, potrójnymi, a nawet poczwórnymi agentami. Konfidenci i zdrajcy po latach
służby okupantowi mogą się nagle przebudzić i uderzyć ze
zdwojoną siłą w obecnych pryncypałów, a bohaterski przywódca podziemia, wzór do naśladowania dla żołnierzy, wysyłający ich na pewną śmierć, w godzinie próby łamie się
jak zapałka. To, czy człowiek zdoła obronić swoją godność, nie zdradzić towarzyszy broni, zależy nie od niego,
tylko od przypadku i… śledczego, który go przesłuchuje.
Każdy ma własną granicę wytrzymałości, nie każdemu na
szczęście dane jest do niej dotrzeć…
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Krok w przepaść
W

przypadającą 7 grudnia osiemdziesiątą rocznicę ataku Japończyków na amerykańską bazę Pearl Harbor zastanawiam się po raz nie wiem który, po co cesarstwu z Dalekiego Wschodu była ta wojna? Po jakiego diabła rozpoczęło śmiertelny bój z największą światową potęgą, bój, którego w żaden sposób nie miało
szans wygrać?
Przeczytałem kilkanaście książek na ten temat i nie znalazłem sensownego wytłumaczenia tego nieszczęsnego ataku na Pearl Harbor, który stał się początkiem
późniejszych, tragicznych dla Japonii wydarzeń. Sensownego, czyli takiego, po
którym mógłbym powiedzieć: okej, musieli, nie mieli wyjścia. W ostatecznym rachunku górę chyba wzięły dwa elementy, a mianowicie pycha głównego japońskiego stratega adm. Isoroku Yamamoto oraz kompleksy całego narodu, oczekującego od dawna
na jakiś wielki triumf.
Nie stał się nim prowadzony od 1937 roku podbój Chin. Historycy piszą, że Japończycy,
uwikłani w tamtym momencie w żmudne i nieprzynoszące spektakularnych sukcesów działania na olbrzymim chińskim terytorium, chcieli po prostu wykonać jakiś spektakularny ruch,
swego rodzaju krok do przodu. Logikę ataku na USA dodatkowo wzmacniało przekonanie
o nieuchronności starcia z Amerykanami. Oznaką tego miało być przeniesienie przez Stany
Zjednoczone siedziby swojej Floty Pacyfiku z San Diego w Kalifornii na Hawaje, m.in. właśnie do Pearl Harbor. Dowódcy japońscy postanowili więc wyprzedzić spodziewany atak i zaskoczyć przeciwnika.
Amerykanie, choć bez wątpienia zdezorientowani po ataku 7 grudnia 1941 roku, w miarę
szybko przestawili swoją gospodarkę na potrzeby wojenne. Ale nie tylko to okazało się kluczowe dla losów starcia. Nie bez znaczenia była też ogromna mobilizacja społeczeństwa amerykańskiego w obliczu zagrożenia. Nigdy wcześniej ani nigdy później Ameryka nie osiągnęła takiego poziomu ogólnonarodowej jedności.
Klęska Japończyków stała się więc tylko kwestią czasu. Akt bezwarunkowej kapitulacji został podpisany 2 września 1945 roku, czyli trzy lata i dziewięć miesięcy po ataku na Pearl Harbor. Amerykanie wymusili to poddanie dwiema bombami atomowymi, które miesiąc wcześniej zrzucili najpierw na
Hiroszimę, a potem na Nagasaki. W samej Hiroszimie w jednej chwili
zginęło 78 tys. osób. Ale przecież to była tylko niewielka cząstka ofiar
tej krwawej wojny. Ów krok do przodu, wykonany przed osiemdziesięcioma laty przez Japończyków, okazał się krokiem w przepaść.
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Zderzenia
z paragrafem
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych.
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl

BEZPIECZNE ZAJĘCIA
Wyznaczono mnie na kierownika zajęć z taktyki z kandydatami na żołnierzy zawodowych. Nie zostałem wyposażony w ochronniki
słuchu przez dowódcę, korzystałem więc
z prywatnych, aktywnych słuchawek ochronnych. Podczas zajęć zauważyłem, że jednoczesne korzystanie ze słuchawek i hełmu bojowego wz. 2005 jest utrudnione ze względu na
brak dopasowania obu elementów. Przy wykonywaniu ruchów głową lub podczas przemieszczania się słuchawki zmieniały swoje
położenie, nie mogły więc należycie spełniać
swojej funkcji. W trakcie zajęć, podczas
strzelania z pistoletu sygnałowego, doszło
u mnie do uszkodzenia słuchu. Zdarzenie było zgłoszone bezpośredniemu przełożonemu
i komisja powypadkowa stwierdziła, że uraz
ma związek ze służbą wojskową. Czy z racji
zajmowania stanowiska, na którym występuje narażenie na hałas, nie powinienem zostać
wyposażony przez dowódcę w odpowiednie
środki ochrony? Czy są jakieś przepisy, które
normują tę kwestię? Jeśli na zajęciach doszłoby do urazu słuchu u jednego z żołnierzy,
kto ponosiłby odpowiedzialność za brak zapewnienia odpowiednich środków ochrony?
Czy w związku z tym, że na pełnionym stanowisku jestem narażony na hałas, powinienem
otrzymać dodatek za służbę w warunkach
szkodliwych dla zdrowia?

 Na wstępie wskazać należy, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny służby żołnierzy zawodowych regulują art. 70 § 1 ustawy
z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz odpowiednio przepisy
działu 10 ustawy z 26 czerwca 1974 roku „Kodeks pracy” (z wyjątkiem art. 209, art. 210,
art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235,
art. 237, art. 2371, art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2–4,
art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4).
Zgodnie z przywołanymi przepisami przełożony (dowódca jednostki wojskowej) jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków służby, a w szczególności
do reagowania na potrzeby w tej kwestii. Szczegółowo sprawę odpowiedzialności za zapewnienie
środków ochrony słuchu reguluje pkt 8 działu
17.1 o higienie pracy i służby załącznika do decyzji nr 53/MON ministra obrony narodowej
z 5 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia do
użytku „Instrukcji o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska
w czasie pokoju, kryzysu i wojny”. Zgodnie z nim
w czasie służby na stanowiskach, na których występuje nadmierny hałas (strzelanie, obsługa silników), dowódca jednostki ma obowiązek zaopatrzyć żołnierzy w indywidualne ochronniki słuchu. Ponadto zgodnie z pkt 1 działu 17.1
wymienionego załącznika dowódca jednostki odpowiada za stan BHP jednostki wojskowej. Jeżeli
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więc w miejscu odbywania służby występował
nadmierny hałas, uznać należy, że dowódca jednostki wojskowej powinien zapewnić autorowi pytania wymagane ochronniki słuchu.
Analogicznie, jeżeli na prowadzonych przez autora zajęciach u jednego z żołnierzy doszłoby do
urazu słuchu spowodowanego niezapewnieniem
środka ochrony, tj. indywidualnych ochronników
słuchu, należy przyjąć, że odpowiedzialny za jego
niedostarczenie będzie dowódca jednostki.
Kwestię dodatków do uposażenia zasadniczego
żołnierzy zawodowych reguluje rozporządzenie
ministra obrony narodowej z 28 grudnia 2016 roku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 żołnierzom zawodowym przysługuje dodatek specjalny z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Wykaz takich warunków
stanowi załącznik do wskazanego rozporządzenia. Narażenie na hałas, zgodnie z ust. 2 pkt 6 załącznika, stanowi warunek uprawniający do dodatku specjalnego w wysokości przewidzianej dla
drugiego stopnia szkodliwości. Ponadto należy
spełnić dwa warunki. Po pierwsze, ze służbą na

stanowisku w warunkach narażenia na hałas musi się wiązać konieczność wykonywania obowiązków służbowych przez co najmniej połowę
miesięcznego czasu służby. Po drugie, w środowisku pełnienia służby powinny być przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia
czynników szkodliwych dla zdrowia określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3
„Kodeksu pracy”.
NATALIA ZAKRZEWSKA
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

Podstawy prawne: załącznik do decyzji nr 53/MON ministra obrony narodowej z 5 marca 2013 roku w sprawie
wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska
w czasie pokoju, kryzysu i wojny” (DzUrz MON z 2013 roku, poz. 62) – dział 17.1 pkt 1 i 8; rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 grudnia 2016 roku w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (DzU z 2021 roku, poz. 966) – art. 4 pkt 10,
art. 24 ust. 2 i 3; ustawa z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU z 2021 roku,
poz. 1131 ze zm.) – art. 70 § 1 i 3.

ŻOŁNIERZ SOŁTYSEM?
Jestem żołnierzem zawodowym mieszkającym na wsi.
Czy mogę przyjąć obowiązki sołtysa?
 Zagadnienie zakazów prowadzenia określonej działal-

ności przez żołnierza zawodowego reguluje ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z jej art. 56
ust. 1 żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej, choć
dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy
zajmuje stanowisko służbowe, może w określonych przypadkach na to zezwolić. Zgodnie z art. 57 ust. 1 wymienionej
ustawy żołnierz zawodowy nie może wchodzić w skład organów spółek, innych przedsiębiorstw oraz fundacji.
Sołectwo nie jest spółką, innym przedsiębiorstwem ani
fundacją, zatem zakaz z art. 57 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie dotyczy pełnienia funkcji
sołtysa. Pozostaje jeszcze kwestia działalności gospodarczej,
której definicja znajduje się w art. 3 ustawy „Prawo przedsiębiorców”. Działalnością gospodarczą jest zatem zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym
imieniu i w sposób ciągły. Tymczasem sołtys za sam fakt
sprawowania funkcji nie otrzymuje wynagrodzenia, a ponadto działa nie we własnym imieniu, lecz na rzecz sołectwa.
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Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, a sołtys jest
organem wykonawczym sołectwa. Rola sołtysa wyraża się
w tym, że z jednej strony jest on organem wykonawczym
w zakresie uchwałodawczych kompetencji zebrania wiejskiego, z drugiej zaś działa jako samodzielny organ wykonawczy
w tych wszystkich sprawach, w których przepisy prawa powierzają mu wyłączną kompetencję.
Co istotne, sołtys nie jest pracownikiem samorządowym,
pełni swoją funkcję społecznie. Przepisy art. 36 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym i przepisy ustaw szczególnych z zadaniami i kompetencjami sołtysa bezpośrednio nie wiążą
wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym rada gminy może w formie uchwały ustanowić zasady, według których sołtysowi będą przysługiwały dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Nie
ma natomiast podstaw prawnych do wynagradzania sołtysów
za samo sprawowanie przez nich funkcji (wyrok NSA
z 3 stycznia 1995 roku, II SA 1825/94). Porównanie zatem
definicji działalności gospodarczej z opisem funkcji sołtysa
jednoznacznie wskazuje, że pełnienie funkcji sołtysa nie jest
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Do rozważenia pozostaje, czy pełnienie funkcji sołtysa
stanowi pracę zarobkową. W literaturze przedmiotu podkre-
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śla się, że zakaz z art. 56 ust. 1 ustawy pragmatycznej dotyczy wszelkich zajęć zarobkowych, niezależnie od ich podstawy prawnej. W szczególności będą to więc zatrudnienia
pracownicze i cywilnoprawne (Bogusław Cudowski, „Dodatkowe zatrudnienie”, Kraków–Warszawa 2007). Ustawodawca doprecyzował bowiem, że za pracę zarobkową uważa
się pracę świadczoną osobiście w ramach stosunku pracy
lub na podstawie innego tytułu, jeżeli jest ona wykonywana
przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. Zakazana jest jednak
wyłącznie praca zarobkowa, czyli taka, za którą otrzymuje
się wynagrodzenie.
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się,
że dieta otrzymywana przez sołtysa nie jest wynagrodzeniem
za pełnioną funkcję i stanowi jedynie ekwiwalent utraconych
korzyści lub poniesionych nakładów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2019 roku, sygn. II
OSK 3380/19). Dieta ma bowiem stanowić wyrównanie wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji sołtysa,

a zatem osoba pełniąca taką funkcję zachowuje prawo do
zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z faktycznym sprawowaniem omawianej funkcji, a nie do uzyskania wynagrodzenia z tytułu samego faktu bycia sołtysem
(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia
2020 roku, sygn. II OSK 1276/19).
W mojej ocenie nie ma podstaw, aby kwalifikować pełnienie funkcji sołtysa jako pracę zarobkową. Nie ma zatem
przeszkód, aby żołnierz pełnił taką funkcję.
DOROTA GUDALEWICZ
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

Podstawy prawne: ustawa z o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2021
roku, poz. 1372) – art. 36 ust. 1 oraz art. 37b ust. 1; ustawa o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. DzU z 2021 roku, poz. 1131) –
art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1; ustawa „Prawo przedsiębiorców” (t.j.
DzU z 2021 roku, poz. 162) – art. 3.

ZMIANA MUNDURU
Od 2006 roku służyłem w wojskach lądowych,
w 2018 roku przeniosłem się do marynarki
wojennej, służyłem jako szeregowy zawodowy.
Ze względu na to, że przed przeniesieniem się
do MW kupiłem nowy wzór munduru galowego WL, który kosztował przeszło 3 tys. zł,
zwróciłem się do dowódcy jednostki z prośbą
o możliwość pozostania w mundurze galowym
wojsk lądowych. Zgodę taką otrzymałem bezterminowo.
W 2019 roku ukończyłem szkołę podoficerską i zostałem mianowany na pierwszy stopień
podoficerski: kapral/mat. Czy z tytułu zmiany
korpusu osobowego należy mi się bezpłatnie
mundur wyjściowy i galowy marynarki wojennej? Uzyskałem informację, że gdyby nie otrzymana zgoda na pozostanie w mundurze WL,
dostałbym mundur wyjściowy MW. Jak kwestię tę regulują przepisy?
 W przedstawionej w pytaniu sytuacji żołnierz
po przejściu do jednostki innego rodzaju sił
zbrojnych oraz otrzymaniu zgody na pozostanie
w poprzednim umundurowaniu został mianowany na wyższy stopień wojskowy, po czym doszło
do zmiany jego korpusu osobowego. Zgodnie
z rozporządzeniem ministra obrony narodowej
z 31 października 2014 roku w sprawie umundu-

rowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
żołnierz mianowany na wyższy stopień wojskowy otrzymuje z jednostki budżetowej, na
której zaopatrzeniu w dziale mundurowym
pozostaje, lub z punktu zaopatrywania nowe
umundurowanie i wyekwipowanie zasadnicze.
Zmiana umundurowania z tytułu zmiany korpusu
osobowego nastąpi zatem wyłącznie w ramach
dotychczasowej kolorystyki umundurowania, na
którą żołnierz otrzymał zgodę.
Co do bezterminowości przedmiotowej zgody
zaznaczyć należy, że nie istnieją przewidziane
w przepisach prawa jakiekolwiek procedury regulujące jej cofnięcie. Biorąc jednak pod uwagę całokształt uprawnień dowódcy do podejmowania
działań i decyzji w obszarze działania podległej
mu jednostki, należy wysnuć wniosek, że skoro
może wyrazić zgodę na pozostanie żołnierza
w poprzednim kolorze umundurowania, to może
także, na wniosek zainteresowanej osoby, taką
zgodę cofnąć. Rekomenduję więc, by autor pytania wystąpił z wnioskiem do dowódcy o cofnięcie
zgody, co pozwoliłoby na rozpoczęcie procedury
zmiany kolorystyki umundurowania.
ALICJA MAJ
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

Podstawy prawne:
ustawa z 11 września 2003 roku
o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (t.j. DzU z 2021
roku, poz. 1131 ze
zm.) – art. 137b
ust. 4 pkt 1; rozporządzenie ministra
obrony narodowej
z 31 października
2014 roku w sprawie umundurowania
i wyekwipowania żołnierzy zawodowych
i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (DzU z 2021
roku, poz. 1085) –
§ 4.

nr 12 / GRUDZIEŃ 2021 / POLSKA ZBROJNA

130
D
PRAWO GRUDZIEŃ 2021

SPRAW Y ŻOŁNIERZY

PODWYŻKI DLA ŻOŁNIERZY
O ponad 600 zł brutto mają wzrosnąć
wynagrodzenia zawodowców.
z naszych priorytetów jest zapewnienie
Jednym
godnych warunków służby w Siłach Zbrojnych

RP. Dlatego zdecydowałem o podwyższeniu uposażenia żołnierzy o ponad 600 zł”, poinformował
minister Mariusz Błaszczak. Wynagrodzenia mają wzrosnąć od 2022 roku. O szczegółowych kwotach podwyżek uposażeń zasadniczych kadry zawodowej zdecyduje szef MON-u w odpowiednim
rozporządzeniu. Wcześniej prezydent Andrzej

Duda musi – w drodze rozporządzenia – podwyższyć wskaźnik kwoty bazowej, od którego zależy
średnie wynagrodzenie (oblicza się je, mnożąc
kwotę bazową przez ustalony wskaźnik). Od
stycznia ubiegłego roku wynosi on 3,81. Kwota
bazowa zaś ma pozostać na tym samym poziomie
i wynosić 1614,69 zł brutto. Obecnie średnie wynagrodzenie kadry zawodowej wynosi 6154 zł
brutto. PG/PZ

Fundusze
na pomoc socjalną
Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło drugą
tegoroczną transzę na zapomogi dla żołnierzy
zawodowych.

W

2021 roku na zapomogi dla najbardziej potrzebujących żołnierzy zawodowych resort
obrony przeznaczył już 11 mln zł. O pomoc finansową mogli wnioskować wojskowi, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji m.in. z powodu
ciężkiej choroby dziecka, ale też utraty pracy
przez współmałżonka, np. w wyniku pandemii.
Teraz szef MON-u zdecydował o uruchomieniu
drugiej transzy. To w sumie 2 mln 245 tys. zł. Ponad połowę z tego – 1 mln 760 tys. zł – ma do dyspozycji Dowództwo Generalne Rodzajów Sił
Zbrojnych i podległe mu jednostki. Dowództwo
Operacyjne RSZ otrzymało do podziału 40 tys. zł,
a Dowództwo WOT – 20 tys. zł. 100 tys. zł trafiło
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do Dowództwa Garnizonu Warszawa, 90 tys. zł do
Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
70 tys. zł do Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni
Sił Zbrojnych, a pozostała kwota do innych instytucji wojskowych.
Na wsparcie mogą liczyć żołnierze zawodowi
wszystkich korpusów i rodzajów sił zbrojnych,
którym na skutek zdarzeń losowych pogorszyła
się sytuacja materialna. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i szczegółowo analizowana.
Ostateczna wysokość przyznanego świadczenia
zależy od wydatków poniesionych w związku
z zaistniałym zdarzeniem, a także od sytuacji materialnej żołnierza i jego rodziny. PG/PZ
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SPOKÓJ NIEŚMIERTELNIKA
Żołnierzom i ludziom związanym z wojskiem
udostępniamy łamy „Polski Zbrojnej”, aby zachować
pamięć o tych, którzy odeszli.

Panu płk. dypl. Jarosławowi Wasilewskiemu,
a także Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Taty
składają kierownictwo, żołnierze i pracownicy
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Łodzi.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”.
Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
oraz słowa wsparcia
w trudnych i bolesnych chwilach po stracie
nieodżałowanego
Ojca
Panu ppłk. Dariuszowi Leczkowskiemu
i Jego Rodzinie
składają szef, żołnierze i pracownicy
Delegatury Departamentu Kontroli
w Bydgoszczy.

Wyrazy szczerego współczucia, głębokiego żalu
i wsparcia w tych niezwykle trudnych chwilach
ppłk. Ireneuszowi Jankowskiemu
oraz Najbliższej Rodzinie
z powodu śmierci
Mamy
składają dowódca, kapelan Garnizonu Olsztyn, żołnierze
oraz pracownicy 16 Pomorskiej Dywizji
Zmechanizowanej.

Panu Aleksandrowi Sośnickiemu
i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
Brata
składają rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej,
szef, żołnierze i pracownicy Biura Rektora
wraz z całą społecznością akademicką.

Wyrazy głębokiego współczucia,
szczere kondolencje i słowa wsparcia
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Taty
Panu kmdr. Krzysztofowi Rychlewskiemu
składają żołnierze i pracownicy
Infrastruktury IWsp SZ.

Szczere kondolencje,
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci
Ojca
Panu st. chor. sztab. Dariuszowi Michałowskiemu
składają żołnierze i pracownicy RWT Szczecin.

Panu płk. Piotrowi Janickiemu,
zastępcy komendanta CRiWWRE,
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere
kondolencje z powodu śmierci
Ojca
składają komendant, żołnierze oraz pracownicy RON
Grójeckiego Centrum Rozpoznania
i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego.
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Panu kmdr. por. Krzysztofowi Szumlickiemu
oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy
z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, kadra i pracownicy
8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Panu st. chor. Tomaszowi Radomskiemu
oraz Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy
49 Bazy Lotniczej.

Panu kmdr. Krzysztofowi Rychlewskiemu
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci
Taty
składają żołnierze i pracownicy
Biura Infrastruktury Specjalnej.

Pani Marcie Oleszko
i Panu kpt. Sławomirowi Oleszko
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
1 Batalionu Czołgów w Żurawicy.

Panu st. chor. sztab. Mariuszowi Brzozowskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Matki
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu płk. rez. Andrzejowi Majewiczowi,
dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego
w Katowicach,
wyrazy głębokiego współczucia, kondolencje oraz słowa
wsparcia i otuchy z powodu śmierci
Żony Ilony
składają dyrektorki i dyrektorzy
wojskowych biur emerytalnych.
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Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 22 października 2021 roku zmarł w Krakowie
śp.
ppłk dr Janusz Maria Kamocki
ps. „Orcio”, „Mamut”, „Eders”
urodzony 2 sierpnia 1927 roku w Warszawie.
Od listopada 1942 roku działał w strukturze
Narodowej Organizacji Wojskowej, a od lutego
1943 roku Armii Krajowej w Sandomierskim
Obwodzie AK. Od listopada 1944 do maja 1946 roku
żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
W sierpniu 1962 roku aresztowany pod zarzutem
organizowania w Krakowie niezależnego harcerstwa.
W styczniu 1963 roku skazany na rok więzienia.
W latach 1977–1980 współpracował z krakowskim
Studenckim Komitetem Solidarności.
W lipcu 1980 roku współorganizował Komisję
Porozumiewawczą Rad Zakładowych Muzeów
Krakowskich, a następnie krakowskie struktury
NSZZ „Solidarność”.
W latach 1985–1990 współdziałał z Rządem RP
na Uchodźstwie w ramach Ugrupowania
Niepodległościowego „Zamek”.
W latach 1988–1992 działacz Autonomicznego
Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej.
Zasłużony etnograf, muzealnik oraz wykładowca
akademicki.
Od września 2017 roku zasiadał w Kapitule
Orderu Krzyża Niepodległości.
Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Krzyża
Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem
Wolności i Solidarności, Medalem Pro Bono Poloniae
oraz wieloma innymi odznaczeniami.
Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza.
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Cześć Jego Pamięci!
Jan Józef Kasprzyk
szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Panu Karolowi Markindorf,
Jego Córkom oraz Bliskim
w tych trudnych chwilach wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci
Żony
składają szef, kadra oraz pracownicy
Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia
Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
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„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci…”.
Wisława Szymborska
Siły w przetrwaniu ciężkich chwil smutku i żałoby
po stracie
Żony
Panu Karolowi Markindorf,
Jego Rodzinie i Najbliższym
składają Inspektor Rodzajów Wojsk
kadra oraz pracownicy
Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie. Jego życie zahacza
o przeszłość i sięga w przyszłość…”.
św. Jan
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszej Koleżanki
śp.
Aleksandry Markindorf,
wieloletniego pracownika Szefostwa Służby Zdrowia
w Dowództwie Sił Powietrznych
oraz Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu ppłk. Piotrowi Waręckiemu
i Jego Najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Mamy
składają szef, żołnierze i pracownicy
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Szczere kondolencje,
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy dla
Pana Andrzeja Sekulara
w trudnych chwilach po śmierci
Mamy
składają komendant, żołnierze i pracownicy
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Wędrzynie.

Odszedł na wieczną wartę...
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ppłk. Szymona Zadrożnego.
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają
żołnierze i pracownik
Placówki Żandarmerii Wojskowej w Wałczu.

Panu mjr. Adamowi Czapli
oraz pogrążonej w żałobie
Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci ukochanego
Taty
składają dowódca, koleżanki i koledzy
z NATO Force Integration Unit Poland.

Pani ppłk Iwonie Manos
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Mamy
składają dyrektor, kierownictwo oraz żołnierze
i pracownicy
Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
w Ministerstwie Obrony Narodowej
oraz Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej
w Warszawie.

Panu płk. Dominikowi Kamińskiemu
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci
Teścia
składają żołnierze i pracownicy
Biura Infrastruktury Specjalnej.

Panu st. chor. sztab. Krzysztofowi Krzesakowi
wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje
z powodu śmierci
Mamy
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.
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Wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz słowa
wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach po śmierci
Taty
Panu mjr. Wojciechowi Szkutnikowi
składają komendant, żołnierze i pracownicy
16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Drawsku Pomorskim.

Panu ppłk. Tomaszowi Paprockiemu
i Jego Najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci
Mamy
składają żołnierze, funkcjonariusze PSP i pracownicy
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Bydgoszczy.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci
Mamy
Pani Beacie Mataczun
oraz Jej Rodzinie i Bliskim
składają dyrektor, kierownictwo
oraz koleżanki i koledzy
Biura Ministra Obrony Narodowej.

Słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
Pani Patrycji Solińskiej,
Córkom oraz Synowi
z powodu śmierci
Męża i Taty
mł. chor. Zdzisława Solińskiego,
pełniącego służbę w ZRG 31 BLT w Krzesinach,
składają szef, żołnierze, strażacy oraz pracownicy
Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Panu mjr. Markowi Kłosowi
oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci
Mamy
składają komendant, żołnierze i pracownicy
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
im. gen. Jakuba Jasińskiego.

Słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
Panu ppłk. Tomaszowi Paprockiemu
z powodu śmierci
Mamy
Haliny Paprockiej
składają szef, żołnierze, strażacy oraz pracownicy
Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Panu płk. Robertowi Szumnemu
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Mamy
składają żołnierze i pracownicy RON
13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu.

Panu ppłk. Tomaszowi Paprockiemu
oraz
Panu st. chor. sztab. Jarosławowi Paprockiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Mamy
składają komendant, żołnierze i pracownicy
Szkoły Specjalistów Pożarnictwa
Centrum Szkolenia Logistyki.

Panu ppłk. Sławomirowi Malik
oraz jego Rodzinie i Najbliższym
wyrazy najgłębszego współczucia,
najszczersze kondolencje z powodu śmierci mamy
śp.
Zofii Malik
składa dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego
płk Adam Luzyńczyk wraz z żołnierzami
i pracownikami resortu obrony narodowej.
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Pani por. Annie Białackiej
szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach,
po śmierci
Taty
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy
6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych
w Śremie.

