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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.

Z S Z E R E G U W Y S TĄ P

IZABELA
BORAŃSKA-CHMIELEWSKA

WYKRYCIE 111 MIN Z CZASÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ W 11 DNI –
TAKIM SUKCESEM SZEŚĆ LAT TEMU ZAKOŃCZYŁA SIĘ DLA POLSKICH MARYNARZY OPERACJA „OPEN SPIRIT”.
TO BYŁ REKORDOWY WYNIK W HISTORII DZIAŁAŃ PRZECIWMINOWYCH NA BAŁTYKU.

M

arynarze odnieśli sukces dzięki połączeniu możliwości niszczyciela min
ORP „Czajka” i pojazdu podwodnego Gavia. Dziś używają gavii w udoskonalonej wersji, ale mają też do dyspozycji norweskie autonomiczne
pojazdy Hugin oraz rodzimej produkcji morświny i głuptaki, przeznaczone do
identyfikacji i niszczenia niebezpiecznych obiektów. Niedawno do 3 Flotylli
Okrętów trafił służący do prowadzenia pomiarów morskiego dna pojazd DriX.
Obsługa bezzałogowa – to wspólny mianownik wszystkich tych urządzeń. Dzięki
obecności morskich dronów w polskiej marynarce można przeprowadzić akcje
np. rozminowania czy zbierania danych w znacznie krótszym czasie, na większym
obszarze i, co najważniejsze, bez narażania załogi na niebezpieczeństwo. A to dopiero początek, bo eksperci już dziś twierdzą, że przyszłość należy do systemów bezzałogowych. Właśnie one zmienią sposób prowadzenia działań na morzach i oceanach.

Początek roku to dla redakcji zazwyczaj czas zmian, które mają sprawić, że
miesięcznik będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla Was, naszych Czytelników.
Teraz odświeżyliśmy szatę graficzną, ale też pożegnaliśmy się z kilkoma cyklami. Nie będzie zatem stałych kolumn dotyczących uzbrojenia i serii poświęconej filmom wojennym. Zrezygnowaliśmy również z Teczki Akt Personalnych,
cały czas chcemy jednak pokazywać wojsko z perspektywy żołnierzy. Stąd
dwa nowe cykle, w których szeregowi, podoficerowie i oficerowie opowiadają,
jak trafili do wojska, lub opisują jeden, najważniejszy dzień swojej służby. Pod
szyldem Żywa Pamięć pokazujemy z kolei ludzi, o których nie pamięta wielka
historia, ale pozostali we wspomnieniach lokalnych społeczności. W innym nowym cyklu ujawniamy kulisy operacji specjalnych do niedawna opatrzonych
klauzulą „ściśle tajne”. A na koniec mamy coś dla miłośników historii – prawdziwe perełki z militarnych muzeów.
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Śmiglaki
dla specjalsów
Minister obrony zatwierdził umowę na zakup
czterech nowych śmigłowców Black Hawk.

U

mowa zawarta 15 grudnia 2021 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu
dotyczy pozyskania czterech
śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych razem z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Maszyny wyprodukuje właśnie
PZL Mielec. Dwa śmigłowce
trafią w 2023 roku do Zespo-

łu Lotniczego JW GROM.
Pierwszą umowę na dostawę
black hawków minister
Mariusz Błaszczak podpisał
w styczniu 2019 rok u.
W skład pakietu wchodziły
cztery śmigłowce, części zapasowe i eksploatacyjne oraz
sprzęt, który służy do naziemnej obsługi maszyn. Zamówione egzemplarze trafiły
do jednostki GROM w grudniu 2019 roku. PZ, KE
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Żmije

na granicy
W

ojsko odebrało
wszystkie samobieżne przeciwlotnicze zestawy
rakietowe. To jedne z najnowocześniejszych na świecie zestawów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Wyrzutnie
są uzbrojone w cztery pociski przeciwlotnicze Grom
lub Piorun i mogą zwalczać nieprzyjacielskie samoloty, śmigłowce oraz
drony oddalone o maksymalnie 5500 m i lecące

nie wyżej niż 3500 m nad
ziemią.
Inspektorat Uzbrojenia
MON podpisał w grudniu
2015 roku z firmą PIT-Radwar wartą ponad miliard
złotych umowę na dostawę 77 egzemplarzy popradów. Pierwsze zestawy
przekazano w 2018 roku,
otrzymali je żołnierze 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Poprady
trafiły także do 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciw-

7

Obronny Sp. z o.o. oraz
Concept Sp. z o.o. Teraz minister Mariusz Błaszczak
przekazał żołnierzom
z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego i 18 Białostockiego Pułku

lotniczego i 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi.
W połowie grudnia ostatnie dziewięć egzemplarzy
otrzymała 19 Lubelska
Brygada Zmechanizowana.
Mocną stroną popradów
jest ich system wykrywania i identyfikacji celów.
W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych rozwiązań nie używają one różnych typów radarów, których działania mogą być
wykryte przez przeciwnika,

lecz zaawansowanej
głowicy optoelektronicznej. „Żołnierze
wskazują na funkcjonalność oraz łatwość
obsługi tej broni”, mówił gen. bryg. Kazimierz Dyński, szef Zarządu Obrony Powietrznej Przeciwrakietowej,
zastępca inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
PZ, KW

Rozpoznawczego pierwszą
partię tych pojazdów.
25 wozów od razu wejdzie
do służby i trafi do żołnierzy
patrolujących polsko-białoruską granicę. Mają one 2 m
szerokości, 2 m wysokości
i 4 m długości, ważą niecałe
1700 kg. Osiągają maksy-

malną prędkość 140 km/h
na drogach utwardzonych
i 100 km/h na drogach
gruntowych i mają napęd na
wszystkie koła.
Termin oddania ostatniej
partii – 58 pojazdów – został określony na 2022
rok. PZ, KW

Z wizytą w Transylwanii
C

oraz trudniejszą sytuację
dotyczącą bezpieczeństwa w rejonie Morza Czarnego i próbę przejęcia kontroli nad tymi terenami przez
ugrupowania separatystyczne
zakładał scenariusz międzynarodowych ćwiczeń sił specjalnych „Junction Strike”
w rumuńskiej Transylwanii.
W manewrach uczestniczyli
przedstawiciele polskiego

Dowództwa Komponentu
Wojsk Specjalnych oraz Jednostki Wojskowej Komandosów. Dla operatorów z JWK
była to pierwsza okazja do
współdziałania z rumuńskimi
odpowiednikami. W czasie
ćwiczeń dowództwo rumuńskich sił specjalnych potwierdziło gotowość do dyżuru
w Siłach Odpowiedzi NATO
w 2022 roku. PZ, MKS
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N Ę D Z Y Ń S K I / C O

arta 90 mln zł umowa na dostawę
118 pojazdów dalekiego
rozpoznania o kryptonimie
„Żmija” została podpisana
we wrześniu 2017 roku
przez Inspektorat Uzbrojenia MON z konsorcjum
w składzie Polski Holding

M A C I E J

W

M O N

Do armii trafiła pierwsza partia
pojazdów dalekiego rozpoznania.
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Na posterunku

Sytuacja wzdłuż wschodniej granicy
kraju jest ciągle napięta.

C

ały czas migranci podejmują próby nielegalnego i siłowego przedostania się z terenu Białorusi do Polski. W 2021 roku Straż Graniczna zanotowała blisko 40 tys. prób
nielegalnego przekroczenia granicy.
W grudniu było ich ponad 1,5 tys.,
w listopadzie – 8,9 tys., w październiku – 17,5 tys. W ośrodkach dla cudzoziemców przebywa ponad 1,8 tys.
osób, które dostały się do Polski nielegalnie. Przed kryzysem migracyjnym było ich około 300.
Jak podawała por. Anna Michalska, rzeczniczka prasowa SG, grupy
forsujące granicę są mniejsze,
zwiększyła się zaś agresja osób, które chcą się przedostać do Polski. Na
przykład 27 grudnia w okolicach
Mielnika 24 Irakijczyków szturmowało granicę. Przy użyciu drewnianej
kładki cudzoziemcy pokonali zaporę,
wszyscy zostali jednak zatrzymani
i zawróceni.
Granicy z Białorusią strzegą funkcjonariusze Policji i SG wspierani
przez tysiące polskich żołnierzy

z trzech dywizji zmechanizowanych:
12, 16 i 18 oraz 11 Dywizji Kawalerii
Pancernej. Wojskowi prowadzą patrole na quadach, pieszo i konno. Loty
rozpoznawcze nad terenami przygranicznymi wykonują piloci śmigłowców
Mi-17 z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Żołnierze z wojsk inżynieryjnych są odpowiedzialni za budowę
i naprawę ogrodzenia, a logistycy dostarczają paliwo, kontenery mieszkalne oraz żywność. Zadania w pasie
przygranicznym wykonują także terytorialsi, głównie z 1 i 2 Brygady OT,
ale także m.in. z brygad kujawsko-pomorskiej, podkarpackiej, pomorskiej
i łódzkiej. Wschodniej granicy razem
z Polakami strzegą wojskowi z sojuszniczych armii. Brytyjczycy i Estończycy pomagają m.in. w naprawie i budowie tymczasowego ogrodzenia.
W święta z żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy pełnili służbę na granicy, spotkali się prezydent Andrzej
Duda, premier Mateusz Morawiecki
i minister obrony Mariusz Błaszczak.
PZ, AD

B O R A W S K I / K P R P

EKSPERTYZY
I OPINIE

Przy prezydencie
działa nowa Rada do
spraw Bezpieczeństwa
i Obronności.

O

M A R E K

pracowywanie dla prezydenta opinii i ekspertyz na temat zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa,
wskazywanie na zagrożenia
istotne dla interesu Rzeczypospolitej, a także dokony-
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wanie przeglądów i analizy
rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa
oraz obronności – to zadania Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności powołanej przez prezydenta
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ZAKUPY PO NOWEMU
O

d 1 stycznia 2022 roku
działa Agencja Uzbrojenia. Instytucja utworzona na
bazie Inspektoratu Uzbrojenia przejęła również zadania
Inspektoratu Implementacji
Innowacyjnych Technologii
Obronnych oraz Biura do
spraw Umów Offsetowych.
Agencja odpowiada nie tylko
za przygotowanie niezbędnej
dokumentacji i prowadzenie
postępowań związanych z zakupami nowego sprzętu, lecz
także będzie nadzorować prace badawczo-rozwojowe realizowane na rzecz resortu
obrony. Na jej czele stanął
płk Artur Kuptel, do tej pory
szef Inspektoratu Uzbrojenia.

W 2021 ROKU
ZANOTOWANO
BLISKO
40 TYS. PRÓB
NIELEGALNEGO
PRZEKROCZENIA
GRANICY
N I W I C Z

Czajka odlatuje
M I C H A Ł

Andrzeja Dudę. Jak mówił
prezydent, powodem jego
decyzji jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej,
a także nowe rodzaje konfliktów. Duda podkreślał
też, że tematami do dyskusji
na forum Rady będą wydarzenia na wschodzie, dotyczące nie tylko Polski, lecz
także np. Ukrainy, sytuacja
na Bliskim Wschodzie,
kwestie energetyczne, polityki klimatycznej oraz modernizacji wojska.
Przewodniczącym Rady
został Przemysław Żuraw-

Powołanie Agencji to część
zmian w resorcie obrony dotyczących pozyskiwania wojskowego sprzętu i uzbrojenia. We wrześniu 2021 roku
rozpoczęła działalność Rada
Modernizacji Technicznej,
która przejęła część obowiązków od Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego i Dowództwa Operac y j n e g o Ro d z a jów S i ł
Zbrojnych, inspektoratów
Uzbrojenia i Wsparcia oraz
Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Jej przewodniczącym jest minister obrony narodowej, zastępcami – szef
SGWP i szef Agencji Uzbrojenia. PZ, KE

ski vel Grajewski, politolog
i wykładowca akademicki.
Zasiądą w niej też Paweł
Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz
Andrzej Zybertowicz, prezydencki doradca. W skład
Rady wejdą przedstawiciele
świata nauki, środowiska
mundurowych i osoby z doświadczeniem w służbie
w wojsku. Będzie ona działała w ramach Narodowej
Rady Rozwoju, będącej
gremium ekspercko-doradczym przy prezydencie.
PZ, PG

P

o ponad 50 latach służbę
zakończył niszczyciel min
ORP „Czajka”. Jego historia
rozpoczęła się w 1967 roku,
kiedy nad pokładem „Czajki”
załopotała biało-czerwona
bandera. Okręt został wcielony do 13 Dywizjonu Trałowców i stacjonował na Helu. Kiedy Polska stała się
członkiem NATO, „Czajka”
oraz dwa inne trałowce, ORP
„Mewa” i ORP „Flaming”,
zostały zmodernizowane

i przekształcone w niszczyciele min. W kolejnych
latach okręt cztery razy
reprezentował Polskę w natowskim zespole obrony
przeciwminowej. Brał udział
w dziesiątkach międzynarodowych i krajowych ćwiczeń. Teraz jego służba dobiegła końca. „Czajkę”
przejmie Agencja Mienia
Wojskowego, która najpewniej wystawi jednostkę na
sprzedaż. PZ, ŁZ

Panu Piotrowi Pacholskiemu,
Dyrektorowi Departamentu Polityki Bezpieczeństwa
Międzynarodowego MON,
składam wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy.
Mariusz Błaszczak,
Minister Obrony Narodowej
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NUMERU
/ MARYNARKA WOJENNA

FLOTA

DUCHÓW

Obserwujemy intensywny rozwój
bezzałogowych platform morskich. Nowoczesne
technologie pozwalają lepiej dopasować możliwości nowych
konstrukcji do stojących przed nimi zadań. A tych będzie wiele.

S C O

RO B ERT
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Amerykańskie Biuro
Zdolności Strategicznych
(Strategic Capabilities
Office – SCO), działające
przy Departamencie
Obrony USA, prowadzi
program badawczy
o nazwie Władca Floty
Duchów (Ghost Fleet
Overlord), który ma służyć testom nawodnych
platform bezzałogowych.
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K O N G S B E R G

M A R I T I M E

Przykład niewielkiego bezzałogowego
pojazdu nawodnego
firmy Kongsberg
Maritime, przeznaczonego do monitorowania środowiska
i zasobów morskich

Norweski statek
MV „Yara Birkeland”
ma być pierwszym
autonomicznym kontenerowcem na świecie, w dodatku napędzanym wyłącznie
energią elektryczną.

N

orweski MV „Yara Birkeland” 19 listopada 2021 roku
popłynął w swój dziewiczy
rejs. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie to, że
mający 80 m długości i 15 m
szerokości statek w przyszłości stanie się pierwszym autonomicznym kontenerowcem na świecie, w dodatku
napędzanym wyłącznie energią elektryczną. To jest dopiero początek drogi, gdyż podczas pierwszego rejsu był
on kierowany przez załogę, ale właśnie zaczął się okres testowania zasto-
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sowanych na jednostce technologii.
Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie,
w ciągu dwóch lat uzyska ona wszelkie certyfikaty jako autonomiczny
kontenerowiec o całkowicie elektrycznym napędzie.
„Yara Birkeland” ma kursować z ładunkiem nawozów sztucznych na
krótkim odcinku. Powtarzalność trasy
ułatwi pełne zautomatyzowanie
wszelkich procesów, łącznie z odbijaniem statku od brzegu i przybijaniem
do miejsca docelowego. Z kolei napęd
elektryczny ma służyć przede wszystkim zmniejszeniu emisji do atmosfery

S T A F F / R E U T E R S / F O R U M

OGROMNYM WYZWANIEM
JEST OPRACOWANIE PLATFORMY CAŁKOWICIE SAMODZIELNIE PODEJMUJĄCEJ DECYZJE DOTYCZĄCE
WYKONANIA KONKRETNEGO ZADANIA

szkodliwych substancji, ponieważ dzięki pojawieniu się kontenerowca z okolicznych dróg znikną załadowane ciężarówki, dziesiątki razy dziennie pokonujące tę samą trasę między
zakładami chemicznymi w miejscowości Porsgrunn a portami w Breviku i Larviku.
LATAJĄCY HOLENDER
Przykład statku „Yara Birkeland” pokazuje zalety nowych
technologii: ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie ruchu
samochodowego na gęsto zamieszkanych terenach, a przez
to zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Korzyści jest zatem sporo. Nic więc dziwnego, że już teraz pojawiają się
plany bardzo szerokiego wykorzystywania autonomicznych
statków transportowych – pozbawionych załogi prawdziwych latających Holendrów – na dłuższych odcinkach. Ba-

dania nad autonomicznymi platformami morskimi prowadzi
wiele przedsiębiorstw w różnych miejscach na świecie. Dla
przykładu: koreańskie firmy Samsung Heavy Industries oraz
SK Telecom testowały w 2019 roku platformę nawigacyjną
umożliwiającą wsparcie jednostek morskich podczas autonomicznych rejsów. Z kolei w 2021 roku Koreańczycy przeprowadzili testy nowego systemu pod nazwą Samsung Autonomous Ship (SAS), który ma ustrzec autonomiczne statki
przed kolizją. Podczas prób podjętych latem 2021 roku został on zainstalowany na dwóch dużych jednostkach tego rodzaju (jedna o wyporności 9,2 tys. t, druga zaś to 300-tonowy holownik) i uniemożliwił ich zderzenie. Testy były na tyle obiecujące, że firma zdecydowała się na kolejny ruch,
czyli podjęcie prac nad systemem rozpoznającym przeszkody, a także oceniającym ryzyko kolizji, po to by znaleźć dla
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Autonomiczny francuski dron morski AUV (Autonomous Underwater Vehicle) typu A18-M,
przeznaczony dla przyszłych okrętów przeciwminowych przewidzianych dla marynarek
wojennych Belgii i Holandii

R O B O T I C S
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PRZETESTOWAĆ I SIĘ NAUCZYĆ
Prace nad bezzałogowymi platformami morskimi są prowadzone bardzo wszechstronnie. Dynamicznie rozwijają się
również badania nad rozwiązaniami znajdującymi zastosowanie w marynarce. Można tu właściwie obserwować analogiczne procesy, jakie zachodzą
również w lotnictwie czy technologiach lądowych. Da się je opisać
trzema słowami: robotyzacja, automatyzacja, autonomizacja.
Większość wykorzystywanych dotychczas konstrukcji platform bezzałogowych ma niewielkie rozmiary. Na przykład maszyna znana pod nazwą Seaglider
waży około 80 kg. Została zaprojektowana jako urządzenie badawcze, które monitoruje temperaturę oraz zasolenie wód oceanicznych i przekazuje te informacje w czasie rzeczywistym do odpowiednich instytucji. Seaglidery udowodniły swą
przydatność w 2010 roku, gdy z ich pomocą informowano
o rozprzestrzenianiu się plamy ropy po eksplozji platformy
wydobywczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej.
Z czasem jednak urządzenie wyewoluowało, stając się podstawą dla innych maszyn mających zastosowania wojskowe.
Do urządzeń tego typu należą chociażby opracowane w Polsce drony podwodne Głuptak czy Morświn.
W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o platformach
bezzałogowych wielkości małych okrętów, a przy tym autonomicznych. Zaawansowane projekty w tym kierunku prowadzi marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych (US Navy).
Biuro Zdolności Strategicznych (Strategic Capabilities Office
– SCO) działające przy Departamencie Obrony zainicjowało
jakiś czas temu program badawczy „Ghost Fleet Overlord”
(władca floty duchów), polegający na testowaniu nawodnych
platform bezzałogowych. I tak w ciągu ostatnich dwóch lat
bezzałogowe okręty o nazwach „Ranger” i „Nomad”

BRAK ZAŁOGI DAJE NOWE, SZEROKIE MOŻLIWOŚCI, ZWŁASZCZA PODCZAS PROWADZENIA
OPERACJI NIEBEZPIECZNYCH, TAKICH JAK PATROLOWANIE ZAMINOWANYCH AKWENÓW, WYKRYWANIE I ROZBRAJANIE MIN, DZIAŁANIA PRZECIWKO JEDNOSTKOM PRZECIWNIKA CZY TEŻ PRZECIĄGAJĄCE SIĘ PATROLE
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H A R R I S

jednostki optymalną w danej sytuacji trasę. Do szerokiego
wykorzystania statków autonomicznych w transporcie jeszcze daleko, ale jak widać, pierwsze kroki w tym kierunku
zostały wykonane.

Nowy brytyjski autonomiczny pojazd nawodny Madfox jest
rozwinięciem konstrukcji bezzałogowej łodzi MAST-13.
Madfox przez kilkanaście miesięcy był
testowany przez
Laboratorium Naukowo-Technologiczne
Obronności ściśle
współpracujące
z Royal Navy.

T E C H N O L O G I E S
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SAMODZIELNE MASZYNY

W

Amerykańscy planiści zakładają, że
w perspektywie najbliższych trzech dekad za liczebny
wzrost floty wojennej
USA odpowiadać będą głównie jednostki
bezzałogowe.
Na zdjęciu duża autonomiczna jednostka
podwodna „Echo
Voyager” zaprojektowana przez firmy
Boeing i Huntington
Ingalls Industries,
która może operować w warunkach
morskich przez wiele
miesięcy bez konieczności powrotu
do bazy.

klasyfikacji morskich systemów
bezzałogowych korzysta się zwykle
z bogatej terminologii w języku angielskim. Ze względu na środowisko, w którym operują, wyróżnia się tu najczęściej
bezzałogowe platformy nawodne (Unmanned Surface Vehicle – USV) oraz bezzałogowe platformy podwodne (Unmanned Underwater Vehicle – UUV). Potocznie nazywa się je również dronami nawodnymi albo podwodnymi. Są
to urządzenia bezzałogowe, ale pozostające
pod kontrolą człowieka.
Dynamicznie rozwijają się w ostatnim czasie
również platformy autonomiczne nawodne
(Autonomous Surface Vehicle – ASV) i podwodne
(Autonomous Underwater Vehicle – AUV), które
otwierają zupełnie nowe możliwości w marynarce. Konstrukcje takie mogą się charakteryzować
rozmaitym stopniem samodzielności. Począwszy
od jednostki zdalnie sterowanej przez operatora,
który sprawuje nad nią całkowitą kontrolę, poprzez maszyny na wpół autonomiczne, wykonujące pewne procedury według określonego algorytmu, po jednostki działające całkowicie samodzielnie. Wyższy poziom autonomiczności
i automatyzacji sprawia, że operator może kontrolować większą liczbę platform, zlecając im
określone zadania, a potem reagować w sytuacjach newralgicznych i podejmować decyzje odpowiednio do okoliczności.
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wykonały dalekomorskie rejsy z Zatoki Meksykańskiej na Zachodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Przepłynęły w tym czasie około
8 tys. km, z czego, jak informuje Departament
Obrony, 98% czasu w trybie autonomicznym.
W czasie rejsu na pokładach znajdowały się kilkuosobowe załogi, ale ich zadania ograniczały się
do nadzoru, drobnych napraw oraz przeprowadzenia okrętów przez Kanał Panamski.
Testy wykazały dużą dzielność morską jednostek podczas autonomicznych rejsów na dalekim
dystansie. Sprawdzono też interoperacyjność rządowych systemów dowodzenia, kontroli, komunikacji i autonomicznych systemów analizujących
z systemami mechanicznymi i elektrycznymi samych okrętów. Zdalna kontrola misji odbywała się
z lądowego Centrum Operacji Bezzałogowych,
obsługiwanego przez marynarzy z jednostki Surface Development Squadron One, nadzorującej
eksperymentalne projekty morskie. Wyniki testów
podsumował Jay Dryer, szef Biura Zdolności Strategicznych, mówiąc: „Celem prowadzonego przez
SCO programu »Ghost Fleet Overlord« jest zapoznawanie marynarki wojennej z wysiłkami dotyczącymi prototypowych rozwiązań oraz wykorzystywanie sprawdzonych technologii. Program stanowi kluczowy element realizowanej w ramach
strategii Navy Unmanned Campaign Framework
filozofii: trochę zbudować, trochę przetestować
i sporo się przy tym nauczyć”.
Wspomnianą przez Dryera strategię stworzyła
marynarka wojenna we współpracy z korpusem
piechoty morskiej (US Marine Corps). Opublikowany wiosną 2021 roku dokument przedstawia
amerykański plan wdrażania do służby morskich
platform bezzałogowych. Jego autorzy wskazują
pięć głównych celów: zaawansowaną współpracę
między zespołami załogowymi i bezzałogowymi;
zbudowanie infrastruktury cyfrowej, dzięki której
szybko i na dużą skalę będzie możliwe zintegrowanie zdolności bezzałogowych; szybki rozwój
systemów bezzałogowych; analizowanie typowych
problemów i ich rozwiązywanie; ukierunkowanie
działań na budowanie zdolności bezzałogowych
w siłach zbrojnych. Ponadto marynarka wojenna
i korpus piechoty morskiej mają opracować szczegółowe plany rozwoju i pozyskiwania technologii
bezzałogowych.
DUŻE, ŚREDNIE I BARDZO DUŻE
W grudniu 2020 roku marynarka USA przedłożyła Kongresowi wieloletni plan budowy okrętów
wojennych. Zaakcentowano w nim potrzebę zapewnienia w perspektywie średnio- i długoterminowej przewagi wojskowej nad potencjalnymi
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PRZEWIDUJE SIĘ,
ŻE BEZZAŁOGOWE
PLATFORMY ZNAJDĄ
SZEROKIE ZASTOSOWANIE W DZIAŁANIACH
MORSKICH

Szef operacji morskich US Navy
adm. MICHAEL
M. GILDAY: „Mamy
grupę ekspertów
technicznych oraz
operatorów, którzy
pracują nad tym, aby
do końca tej dekady
jednostki bezzałogowe stały się rzeczywistością. Wówczas będziemy mogli je wykorzystywać i uczynić z nich ważną
część floty”.

oponentami, przy czym wskazano tu Chiny i Rosję. Jak zakładają amerykańscy planiści, w perspektywie najbliższych trzech dekad za liczebny
wzrost amerykańskiej floty wojennej będą odpowiadać głównie bezzałogowce. W 2051 roku mają one stanowić niemal jedną trzecią ogólnej liczby wszystkich jednostek pływających US Navy.
Dotyczy to głównie tych mniejszych, choć nie tylko ich. Plan przewiduje na przykład, że do 2026
roku w służbie znajdą się trzy typy większych
bezzałogowych jednostek morskich: 12 dużych
platform nawodnych (Large Unmanned Surface
Vehicle – LUSV), jedna średnia (Medium Unmanned Surface Vehicle – MUSV) oraz osiem bardzo
dużych jednostek podwodnych (Extra-Large
Unmanned Undersea Vehicle – XLUUV). Zakłada się też, że budżet przeznaczony na finansowanie badań i rozwoju dużych morskich platform
bezzałogowych w ciągu pięciu lat wyniesie
2,7 mld dolarów.
W US Navy jesienią 2021 roku powstał zespół
zadaniowy Project Overmatch, który ma przyspieszyć działania zmierzające do pozyskiwania nowych technologii – zwłaszcza jednostek bezzałogowych – oraz ich integracji w całym systemie
floty wojennej. Szef operacji morskich US Navy
adm. Michael M. Gilday, informując o zespole,
podkreślił: „Mam w nim grupę ekspertów technicznych oraz operatorów. Pracują oni nad tym,
aby do końca tej dekady jednostki bezzałogowe
stały się rzeczywistością. Wówczas będziemy mogli je wykorzystywać i uczynić z nich ważną
część floty”.
Ogólna koncepcja przemian w amerykańskiej
marynarce wojennej zakłada, jak to określili planiści, „rozproszenie architektury floty”. Chodzi
o to, że lepiej jest mieć więcej mniejszych jednostek niż mniej większych. Zamiast w duże okręty,
jak lotniskowce, krążowniki czy niszczyciele,
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marynarka zamierza inwestować w mniejsze – fregaty i korwety, w tym w platformy bezzałogowe.
I tak zgodnie z założeniami okręty bezzałogowe typu
LUSV będą miały od 60 do 90 m długości oraz 1–2 tys. t
wyporności, powstaną więc jednostki wielkości korwety.
Mają to być platformy stosunkowo tanie, ale przystosowane
do przenoszenia różnego rodzaju broni, żeby móc zwalczać
inne jednostki pływające, a także atakować cele na lądzie.
Przewiduje się ponadto, że przynajmniej na pierwszym etapie platformy typu LUSV będą miały niewielką załogę do
czasu, aż zostaną dopracowane kwestie dotyczące koncepcji
użycia jednostek.
Platformy typu MUSV przy 13–30 m długości i około
500 t wyporności będą wielkości okrętu patrolowego. Mają
one znaleźć zastosowanie w zadaniach wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz prowadzeniu walki
elektronicznej. Z kolei pierwsze okręty typu XLUUV już powstają. Są to zaprojektowane przez firmę Boeing jednostki
typu Orca, mające około 16 m długości. Będą używane do
szerokiego spektrum działań – w tym przeciwminowych,
zwalczania jednostek nawodnych i podwodnych czy prowadzenia wojny elektronicznej. Mówi się również, że mogą
służyć do rozmieszczania na dnie morskim nowych, inteligentnych min typu Hammerhead.
BLASKI I CIENIE
Prace nad autonomicznymi i zrobotyzowanymi systemami
zdolnymi do operowania na morzu są prowadzone bardzo intensywnie, a korzyści z ich zastosowania wydają się więcej
niż oczywiste. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo
ludzi: w razie ewentualnej katastrofy czy też wrogiego ataku
nie dochodzi do utraty wykwalifikowanego personelu. Poza
tym brak załogi daje nowe, szerokie możliwości, w szczególności w operacjach niebezpiecznych, takich jak patrolowanie
zaminowanych akwenów, wykrywanie i rozbrajanie min,
działania przeciwko jednostkom przeciwnika czy też misje
długotrwałe, np. przeciągające się patrole. W skrajnych przypadkach urządzenie unieruchomione w newralgicznym miejscu może po prostu czekać na zagrożenie, a następnie po wykryciu śladów obecności przeciwnika zareagować. Tak działają m.in. wspominane miny typu Hammerhead, choć reakcja
nie musi polegać na ataku, a np. na przesłaniu informacji
o zagrożeniu lub zakłóceniu systemów przeciwnika. Jednostki bezzałogowe mogą być o wiele mniejsze od załogowych,
powierzchnię użytkową zaś można o wiele lepiej wykorzystać, jako że nie jest potrzebne miejsce na załogę i przeznaczone dla niej zapasy.
Istotna, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek podwodnych, jest kwestia autonomiczności. Ogromnym wyzwaniem jest opracowanie platformy całkowicie samodzielnie
podejmującej decyzje dotyczące wykonania konkretnego
zadania, np. o zaatakowaniu atomowego okrętu podwodnego przeciwnika, co może mieć dalekosiężne reperkusje
w stosunkach międzynarodowych. Do tego jednak jeszcze
daleko, nawet w wypadku jednostek nawodnych nie został

jeszcze osiągnięty zadowalający poziom autonomiczności
i w newralgicznych momentach to załoga lub operator podejmują decyzje.
RÓJ NA FALACH
Przewiduje się, że bezzałogowe platformy znajdą szerokie
zastosowanie w działaniach morskich, począwszy od logistycznych i transportowych, przez zwiadowcze i walki elektronicznej, po ofensywne. Już od wielu lat wykorzystuje się
nawodne i podwodne platformy bezzałogowe do poszukiwania i unieszkodliwiania min oraz substancji niebezpiecznych.
W marcu 2020 roku Brytyjczycy przetestowali bezzałogową
łódź MAST-13, której zadaniem ma być ochrona okrętów
przed możliwymi zagrożeniami. Wskazuje się tu przede
wszystkim działania przeciwminowe, ale równie ważne jest
zbieranie informacji na temat działalności wrogich jednostek
morskich. Bezzałogowców nawodnych używa się także jako
okręty cele. Ponieważ są w stanie manewrować, o wiele lepiej nadają się do odwzorowania sytuacji rzeczywistych niż
wykorzystywane wcześniej cele nieruchome. Istotnym zadaniem jest oczywiście zwalczanie jednostek nawodnych i podwodnych przeciwnika. Tu otwiera się szerokie pole dla różnego rodzaju dronów ofensywnych.
Podobnie jak w przypadku platform latających podjęto
pierwsze próby stworzenia roju nawodnych bezzałogowców.
O własnych badaniach w tym zakresie informowała m.in. turecka firma Aselsan, która latem 2021 roku przeprowadziła testy na czterech dronach morskich Albatros USV-S. Działały
one we wspólnym środowisku komunikacyjnym, koordynując
między sobą realizowanie kolejnych zadań. Według szefa tureckiego urzędu ds. przemysłu obronnego Ismaila Demira testy wykazały perspektywiczność całego projektu: „Rozwijamy możliwości, nad którymi pracuje kilka innych krajów. Zakończyliśmy właśnie pierwszy etap naszego projektu
dotyczącego roju bezzałogowych platform pływających”.
Angażowanie dużej liczby bezzałogowców wymaga zachowania nad nimi kontroli, zwłaszcza gdy platformy różnych typów (latające, pływające i podwodne) będą współdziałały w wykonywaniu misji. Z tego względu testowane są
również systemy koordynacji różnorakich maszyn. Brytyjczycy badania takie przeprowadzili np. wiosną 2020 roku,
gdy na okręcie-doku HMS „Albion” zainstalowali system
zdolny do kontrolowania bezzałogowców latających, nawodnych i podwodnych.
Wszystkie te plany i zamierzenia dotyczą w dużej mierze
technologii dopiero testowanych. Jednak już dziś trzeba myśleć nad rozwiązaniem problemów, z którymi zetknięto się
podczas prac nad bardziej zaawansowanymi platformami latającymi. Przede wszystkim chodzi o wypracowanie ogólnych i szczegółowych koncepcji wykorzystania bezzałogowych platform morskich na polu bitwy. Do rozstrzygnięcia
pozostają unormowania prawne i etyczne, problemem są
również wyzwania technologiczne, kwestie zabezpieczeń
i ochrony bezzałogowców przed przechwyceniem przez
przeciwnika.
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W 2015 roku podczas operacji rozminowania
„Open Spirit” gavia namierzyła 111 min.

English version: polska-zbrojna.pl

F O W

też marynarze przekonali się o ich skuteczności. W 2015 roku, podczas operacji rozminowania „Open Spirit” u wybrzeży Estonii, gavia opuszczona
z pokładu ORP „Mewa” namierzyła
111 min z okresu II wojny światowej.
Był to najlepszy w historii wynik okrętu
działającego w natowskim zespole przeciwminowym. Rekord niepobity do
dziś. Oczywiście pojazdy miały swoje
mankamenty. Brakowało im na przykład
urządzeń, które mogłyby skanować dno
morskie bezpośrednio pod nimi. Problem udało się jednak rozwiązać. Dwa
lata temu gavie zostały uzupełnione
o moduł BlueViev MB 2250. Do tego
nowe baterie pozwoliły wydłużyć czas pracy pojazdów
z trzech i pół do siedmiu godzin. Ich efektywność zatem znacząco wzrosła. Niebawem też wojsko dokupiło dwa kolejne zestawy. Trafią na „Albatrosa” i „Mewę”, czyli dwa niszczyciele
min projektu 258, które do służby pod biało-czerwoną banderą
P U M A N / 8

N

a pierwszy rzut oka wygląda
niepozornie: ma nieco ponad
2 m długości i 40 cm średnicy. Aby ją przerzucić we
wskazane miejsce, wystarczą samochód
dostawczy i łódź motorowa. Opuszczona
do wody przeradza się jednak w prawdziwego potwora. Porusza się po zaprogramowanej wcześniej trasie, kolejno
skanując 120-metrowe pasy morskiego
dna. Jeśli trzeba, może zejść na głębokość sięgającą 200 m, rejestrowany zaś
przez nią obraz jest na tyle dokładny, że
operator z dużym prawdopodobieństwem może rozstrzygnąć, czy na danej
pozycji spoczywa mina, niewybuch czy
jedynie niegroźny kawał metalu, kłoda drewna, kamień. Oto
Gavia – autonomiczny pojazd podwodny (Autonomous Underwater Vehicle – AUV). Z urządzeń tego typu polska marynarka korzysta od blisko ośmiu lat. Pierwsze trafiły do 12 i 13 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Niebawem
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DRONY

NA FALI

Gavia, Hugin, DriX – lista bezzałogowych systemów, z których
korzysta polska marynarka, jest coraz dłuższa. I choć morskie
drony nigdy nie zastąpią okrętów, mogą znacząco zwiększyć
ich możliwości, a przy tym stać się ważnym elementem
w systemie międzynarodowego bezpieczeństwa.
Ł UKA SZ
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STEROWANIE POD WODĄ
Większość morskich bezzałogowców, z których korzysta polska marynarka, to pojazdy podwodne. Służą do poszukiwania,
klasyfikacji i zwalczania min, a gavia stanowi zaledwie jeden
z przykładów. Do wyposażenia ORP „Kormoran”, a więc
pierwszego z niszczycieli min projektu 258, wszedł również
autonomiczny pojazd Hugin 1000MR norweskiej firmy Kongsberg. Rozmiarami przewyższa gavię – jego długość wynosi
4,5 m, jednorazowo potrafi prześwietlić bardziej rozległy obszar, do tego jest w stanie zejść na znacznie większą głębokość
– nawet do 1 tys. m. Ma też nieco inne
systemy, m.in. sonar syntetycznej apertury, który rejestruje obraz dna morskiego w niezwykle dużej rozdzielczości. Z kolejnych dwóch huginów
będą korzystać załogi wspomnianych już „Albatrosa” i „Mewy”.
Oprócz pojazdów AUV siły morskie
RP mają też drony typu ROV (Remotely
Operated Vehicle). Są to urządzenia
przewodowe, zespolone z macierzystą
jednostką za pomocą kabloliny bądź
światłowodu, dzięki którym operator

bezpośrednio nimi kieruje. Należą do nich choćby skonstruowane przez szwedzkiego Saaba pojazdy Double Eagle Mk III
z ORP „Kormoran” i Double Eagle Sarov, kupione z myślą
o pozostałych niszczycielach min projektu 258. Pierwsze urządzenie może być wykorzystywane jako sonar zmiennej głębokości. Przeczesuje akwen w poszukiwaniu min równolegle
z okrętowym sonarem podkilowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu załoga w krótkim czasie sprawdza znacznie większy rejon.
Sarov natomiast będzie wykorzystywany do podkładania ładunków wybuchowych typu Toczek w akwenach o różnym nasileniu prądów morskich.
Polska marynarka korzysta też z pojazdów ROV rodzimej
produkcji, choćby morświna, skonstruowanego przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej. Marynarze używają go do
identyfikacji znalezionych obiektów podwodnych, a także
niszczenia min i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz
niewybuchów. Morświn na stałe stacjonuje na pokładzie
ORP „Kormoran”. Listę zamykają drony Ukwiał i Głuptak
zbudowane głównie po to, by niszczyć niebezpieczne obiekty.
Robią to na różne sposoby – ukwiały, podkładając ładunki, głuptaki zaś... eksplodując w pobliżu wskazanego celu.
I jedne, i drugie zostały zbudowane w Polsce. Na tym jednak nie koniec. Polska marynarka dysponuje też bowiem
dronami nawodnymi.
PRAWDZIWA REWOLUCJA
W początkach grudnia do Gdyni prosto z Francji przyjechał DriX. Urządzenie zamówione przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej służy do prowadzenia pomiarów morskiego dna. Dane, które zbierze, pomogą

DriX, urządzenie zamówione przez
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, może działać
na pełnym morzu – samodzielnie albo we współpracy z okrętem hydrograficznym. Wyposażeniem praktycznie nie
ustępuje jednostkom
załogowym.
I X B L U E

wejdą jeszcze w tym roku. Dronów w polskiej marynarce zatem przybywa. Podobnie zresztą dzieje się praktycznie we
wszystkich krajach mających siły morskie. „Przyszłość należy
do bezzałogowców”, podkreśla kmdr Piotr Sikora, oficer z Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
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Autonomiczny pojazd Hugin 1000MR, będący w wyposażeniu ORP „Kormoran”,
jednorazowo potrafi prześwietlić bardzo rozległy obszar i zejść na głębokość do 1 tys. m.

WIĘKSZOŚĆ MORSKICH BEZZAŁOGOWCÓW, Z KTÓRYCH KORZYSTA
POLSKA MARYNARKA, TO POJAZDY
PODWODNE. SŁUŻĄ DO POSZUKIWANIA, KLASYFIKACJI I ZWALCZANIA MIN
w tworzeniu map dla żeglugi. „W wyposażeniu
mamy już autonomiczny bezzałogowy pojazd nawodny typu Z-Boat 1800, ale zakup DriX-a to
prawdziwa rewolucja”, mówił jeszcze w październiku kmdr por. Marcin Banaszak, szef Pionu Pomiarów Hydrograficznych w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego, który wchodzi w skład
3 Flotylli Okrętów. To właśnie marynarze z tej jednostki prowadzą na Bałtyku działania na rzecz Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
DriX jest na tyle duży, że może działać na pełnym morzu – samodzielnie albo we współpracy
z okrętem hydrograficznym i, jak przyznają specjaliści, wyposażeniem praktycznie nie ustępuje jednostkom załogowym. Pojazd posiada na przykład
wielowiązkową echosondę do obserwacji dna. Ma
również własny miernik, który pomaga określić,
z jaką prędkością rozchodzi się w wodzie dźwięk,
a to kluczowy wskaźnik do określenia głębokości.
Urządzenie porusza się po określonej wcześniej
trasie, ale operator w każdej chwili może przejąć
nad nim kontrolę. Z założenia będzie śledził jego
poczynania z pokładu okrętu hydrograficznego.
Równie dobrze jednak pojazd może wyruszyć we
wskazane miejsce samodzielnie. Jak przyznaje
kmdr Piotr Sikora, na nawodne drony z dużym zainteresowaniem spoglądają też... specjaliści od wojny minowej. „Nad pojazdami AUV mają one tę
przewagę, że są w stanie przesyłać do operatora
obraz w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony, poruszając się po powierzchni, stają się łatwiejszym
celem dla przeciwnika, ich mechanizmy są bardziej
podatne na zakłócenia elektroniczne”, wylicza za-
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lety i wady tego systemu kmdr Sikora. Tak czy inaczej oficer nie wyklucza, że w niedalekiej przyszłości polskie siły przeciwminowe wzbogacą się
i o takie urządzenia. „W planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP znalazł się projekt »Kijanka«. Zakłada on pozyskanie bezzałogowego systemu zwalczania min. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują już Francuzi, Holendrzy i Belgowie
oraz Brytyjczycy, którzy niebawem przeprowadzą
testy w Zatoce Perskiej. Do 2024 roku będą dysponowali pierwszymi wnioskami. Przyglądamy się
tym działaniom, choć oczywiście o naszej »Kijance« w tej chwili jeszcze wiele powiedzieć nie możemy”, przyznaje kmdr Sikora.
Warto jednak rozmawiać o bezzałogowcach. Nie
zastąpią one okrętów, ale znacząco zwiększają możliwości części z nich. „Dzięki nim uzyskujemy jednostki zupełnie nowego typu. Wystarczy spojrzeć
na seryjne kormorany II. Odwołując się do tradycyjnej klasyfikacji, nazywamy je niszczycielami min.
Faktycznie jednak są one czymś więcej – to raczej
platformy obrony przeciwminowej. Poszukiwanie,
klasyfikację i neutralizację min mogą prowadzić na
wiele różnych sposobów, często ze znacznych odległości, co przekłada się na bezpieczeństwo załogi”,
podkreśla kmdr Sikora. Ale rozbudowa floty bezzałogowców ma też inny wymiar. Wkrótce mogą się
one stać istotnym elementem międzynarodowego
systemu bezpieczeństwa.
ELEMENT SYSTEMU
ORP „Czajka” wszedł w rejon, gdzie mogą
znajdować się miny. Wtedy do wody została

Kmdr PIOTR SIKORA
z Zarządu Uzbrojenia
w Inspektoracie
Marynarki Wojennej
DGRSZ: „W planie
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
RP znalazł się
projekt »Kijanka«,
który zakłada
pozyskanie bezzałogowego systemu
zwalczania min”.
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opuszczona gavia, która miała zlokalizować zagrożenie.
Zgromadzone przez marynarzy dane trafiły do EU MOC
(Maritime Operation Centre), czyli prototypowego europejskiego centrum operacyjnego. To zaledwie jeden z epizodów
międzynarodowych ćwiczeń u wybrzeży Szwecji. W sierpniu 2021 roku na wodach Zatoki Hano przez kilka dni
współpracowały trzy bezzałogowe systemy powietrzne, cztery nawodne drony i pięć autonomicznych pojazdów podwodnych. Do tego doszło kilka okrętów, statek badawczy z Niemiec i cywilny samolot wyposażony w radar najnowszej generacji. Uczestnicy wykorzystywali też informacje
pozyskane z satelity COSMO SkyMed.
Ćwiczenia stanowiły część międzynarodowego projektu
„Ocean ’20”, prowadzonego pod kierunkiem Europejskiej
Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA). Wzięły w nim udział 43 różnego typu instytucje z 15 państw. Celem była prezentacja możliwości różnego typu bezzałogowych platform, a także zintegrowanie ich z obecnie używanymi systemami do monitoringu sytuacji na morzu.
Wszystko to w przyszłości ma pomóc w lepszej obronie europejskich granic morskich i kluczowych szlaków żeglugowych. Kulminacyjnym momentem prac były ćwiczenia na
morzach Śródziemnym i Bałtyckim. W obydwu wzięli
udział Polacy. Co prawda gavia operująca z pokładu ORP
„Czajka” należała do sił morskich Portugalii, ale i tak polski
wkład w sam projekt był znaczący. A wszystko za sprawą
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego – Centrum Techniki Morskiej w Gdyni (OBR-CTM).
Zaproszenie do udziału w „Ocean ’20” placówka otrzymała od koncernu Leonardo, który stanął na czele konsorcjum
powołanego na potrzeby projektu. Specjaliści z Gdyni wykonywali zadania w ramach większości pakietów roboczych,
a w jednym zostali nawet liderem. „Uczestniczyliśmy m.in.
w projektowaniu nowych rozwiązań dotyczących systemów
łączności, aby finalnie wziąć udział w ćwiczeniach na Morzu
Bałtyckim i sprawdzić ich funkcjonowanie w praktyce”, wyjaśnia Marcin Wiśniewski, prezes OBR-CTM. „Do łączności
pomiędzy okrętami a stanowiskiem dowodzenia zostały użyte
nasze radiostacje RKP-8100”, dodaje. Projekt przyniósł wiele korzyści. Pozwolił na przykład opracować rozwiązania,
które mogą ułatwić obsługę systemów bezzałogowych, wymianę informacji, szkolenie operatorów, ale też budowanie

platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami cywilnymi, przemysłem zbrojeniowym a wojskiem.
Tymczasem o szerszym wykorzystaniu pojazdów bezzałogowych myśli nie tylko Unia Europejska. W 2018 roku podczas szczytu w Brukseli ministrowie obrony 13 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zainicjowali program NATO
„MUS” (Maritime Unmanned Systems). Zadeklarowali, że
wspólnie będą rozwijać tego typu technologie. Powód: mogą
się one okazać przydatne w ochronie najważniejszych szlaków żeglugowych, poszukiwaniu min czy nawet śledzeniu
okrętów podwodnych przeciwnika. Wśród sygnatariuszy dokumentu znalazła się Polska, z czasem też do projektu zaczęły się przyłączać kolejne państwa. Dziś jest ich 17. Przedstawiciele tych krajów co roku spotykają się w Portugalii
przy okazji ćwiczeń REP (Recognized Environmental Picture). Aktywny udział bierze w nich także Polska.
Podczas ostatniej edycji marynarze z 13 Dywizjonu Trałowców poszukiwali na Atlantyku ćwiczebnych min przy
użyciu pojazdu Gavia. W tym samym czasie w okolicach
półwyspu Troia swoje zadania realizowali operatorzy dronów z 15 innych państw NATO oraz Australii. W przedsięwzięcie byli zaangażowani też przedstawiciele kilkunastu
placówek naukowo-badawczych. A wszystko po to, by budować schematy współdziałania i jak najefektywniejszego wykorzystania morskich bezzałogowców.
Bsm. Mateusz Pasiecznik, operator gavii, w ćwiczeniach
REP bierze udział od samego ich początku. „Pierwsze edycje stanowiły okazję do zapoznania się z procedurami i systemami, których używają poszczególne państwa NATO.
W zeszłorocznej duży nacisk został położony na obróbkę
i analizę danych. Zajmowała się tym specjalna komórka, której dostarczaliśmy zebrane informacje”, wspomina i dodaje:
„Ćwiczenia pokazały też, że dzięki sprzętowi o zbliżonych
parametrach możemy bardzo blisko współpracować na przykład z kolegami z Turcji czy Belgii. Oni są w stanie obrabiać
zgromadzone przez nas dane, i odwrotnie. To na pewno cenna lekcja”.
Znaczenie bezzałogowych pojazdów z każdym rokiem będzie rosło. Technologie tego typu powoli stają się ważnym
elementem w polityce wspólnego bezpieczeństwa. „Ważne,
by Polska i na tym polu dokładała do niej swoją cegiełkę”,
podsumowuje kmdr Sikora.
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PRZESIADKA DO

KLASY
PREMIUM
Tropienie okrętów podwodnych,
ratowanie rozbitków i misje bojowe
– jakie zadania czekają załogi
śmigłowców AW101?

Śmigłowiec
AW101 dostosowany
jest do operacji w trudnych
warunkach morskich, również takich zadań jak walka
z terroryzmem czy akcja ratownicza. Na zdjęciu maszyna w barwach włoskich
sił powietrznych

EWA KO RSA K
Ł UKA SZ Z A LESIŃ SKI
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ARMIA / MARYNARKA WOJENNA

SZEROKIE SPEKTRUM ZADAŃ
Kontrakt na dostawę śmigłowców Polska podpisała w kwietniu 2019 roku. Jego koszt opiewa na
1,65 mld zł. Umowa zakłada, że maszyny zostaną
zbudowane przez Państwowe Zakłady Lotnicze
w Świdniku. Oprócz śmigłowców siły zbrojne
otrzymają pakiet logistyczny i szkoleniowy,
a w Łodzi powstanie centrum zajmujące się serwisowaniem AW101.
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orównywanie śmigłowców,
z których obecnie korzystamy – W3 Sokół czy Mi-14 –
z AW101 jest trochę jak zest awianie volvo sp r z e d
20 lat i najnowszego modelu tej marki. Oba samochody robią właściwie to samo,
oba mają też swoje atuty,
jednak technologiczna różnica między nimi jest ogromna. Ale nawet to porównanie nie oddaje skali zmian, jakie wniesie do
lotnictwa marynarki wojennej nowy śmigłowiec”,
podkreśla kmdr por. pil. Wojciech Koliczko, dowódca Grupy Lotniczej w Darłowie. Jednostka
przygotowuje się właśnie do przyjęcia maszyn nowej generacji.

M A C I E J

English version: polska-zbrojna.pl

Śmigłowiec AW101 ma największą kabinę w swojej
klasie. Może ona pomieścić
26 w pełni wyposażonych
żołnierzy lub ponad
5 tys. kg ładunku.

AW101 wyposażony
jest m.in. w system
obserwacji lotniczej,
bardzo pomocny podczas taktycznych misji
obserwacyjnych i rozpoznawczych na małych wysokościach.

ŚMIGŁOWCE AW101 POWINNY ZOSTAĆ DOSTARCZONE
POLSKIEMU WOJSKU DO
KOŃCA 2022 ROKU

M A C I E J

Ł U C Z N I E W S K I / R E P O R T E R / E A S T

N E W S

25

System zapobiegający oblodzeniu łopat wirników umożliwia podejmowanie akcji w każdych, także bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Polska zamówiła śmigłowce unikatowe, które
łączą funkcje maszyn przeznaczonych do poszukiwania okrętów podwodnych, ratownictwa
oraz misji CSAR (Combat Search and Rescue),
czyli służące do udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach bojowych. Polskie AW101
zostaną skonstruowane na bazie modułów. Poprzez demontaż i dokładanie poszczególnych
elementów śmigłowce będzie można przygotowywać do konkretnych zadań. Choć, jak zastrzega kmdr por. pil. Koliczko, w tym stwierdzeniu
kryje się pewne uproszczenie. „Nie jest tak, że śmigłowce przeznaczone do poszukiwania okrętów
podwodnych nie mogą wykonywać akcji ratowniczych. Przykładem niech będą nasze SH-2G, które
na co dzień współdziałają z fregatami typu Oliver
Hazard Perry. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem na pokładzie każdego okrętu mogły stacjonować dwa śmigłowce. Kiedy jeden realizował zadania ZOP [zwalczanie okrętów podwodnych], drugi
zapewniał zabezpieczenie pod względem ratowniczym”, tłumaczy pilot.
Do akcji ratowania życia na morzu można więc
użyć różnego typu statków powietrznych, niekoniecznie z założenia do tego przeznaczonych. „Ale
oczywiście możliwość skonfigurowania AW101
właśnie z myślą o nich stanowi dodatkową war-

tość”, podkreśla kmdr por. pil. Koliczko. Nowy
śmigłowiec w konfiguracji SAR nie będzie miał na
przykład stanowiska dla operatora systemów sensorycznych „senso”, który w wersji ZOP obsługuje sprzęt do poszukiwania okrętów i uzbrojenie,
z pokładu zniknie też stojak na pławy. W AW101
znajdą się natomiast m.in. radiostacja taktyczna,
nowoczesny radionamiernik, zintegrowana głowica obserwacyjna (FLIR), radar z tzw. syntetyczną
aperturą czy system zarządzania lotem (FMS).
„Jeśli spojrzymy na nasze śmigłowce SAR, dojdziemy do wniosku, że każdemu czegoś brakuje”,
uważa dowódca Grupy Lotnicznej z Darłowa.
„Mi-14PŁ/R to maszyny duże i wytrzymałe, zdolne operować w bardzo trudnych warunkach, w dodatku przez długi czas. Z racji wieku nie posiadają
jednak zbyt zaawansowanych systemów elektronicznych. Z kolei załogi zmodernizowanych ostatnio śmigłowców W-3WARM Anakonda muszą zapanować nad bardzo dużą ilością informacji z systemów. Do tego podczas akcji przez cały czas
prowadzą obserwację wzrokową powierzchni morza. Za dnia to nadal główna metoda poszukiwania
rozbitków. Kamera służy przede wszystkim do weryfikacji”, dodaje.
AW101 mają wnieść do służby SAR zupełnie
nową jakość. To śmigłowce o masie i wielkości
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porównywalnej z „czternastkami”, ale znacznie
lepiej wyposażone. Nowoczesne urządzenia zapewniają też załodze większy komfort niż ten,
który oferują anakondy. „Dzięki systemowi FMS
[system zarządzania lotem] i autopilotowi śmigłowiec przemieszcza się samodzielnie, nie wymagając od załogi dużego zaangażowania w zakresie
pilotowania czy nawigowania. Może się ona skupić na prowadzeniu akcji poszukiwawczej i tylko
weryfikować parametry lotu. Do tego radar
z aperturą syntetyczną pozwala zobrazować powierzchnię morza w niespotykanej wcześniej jakości”, wylicza kmdr por. Koliczko. Według niego, AW101 to wymarzone śmigłowce do prowadzenia akcji związanych z masową ewakuacją.
„Niedawno na drogach Kolumbii Brytyjskiej wystąpiły osuwiska, które uwięziły kierowców i pasażerów aut. Załogi kanadyjskich śmigłowców
AW101 ewakuowały wówczas łącznie około 300
osób”, przypomina pilot.
Śmigłowce morskie dla Polski będą też miały
bogate wyposażenie ZOP, choćby opuszczany radiolokator i pławy hydroakustyczne. Zostaną przystosowane do przenoszenia torped i bomb głębinowych.
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OSTRY DYŻUR
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rygada Lotnictwa Marynarki
Wojennej (BLMW) korzysta
z dwóch typów śmigłowców do
poszukiwania okrętów podwodnych: Mi-14 oraz SH-2G – amerykańskich maszyn pokładowych
współdziałających z okrętami
OORP „Gen. T. Kościuszko”
i „Gen. K. Pułaski”. Do zadań
ratownictwa morskiego są przeznaczone Mi-14PŁ/R oraz
W-3WARM Anakonda. Te ostatnie przeszły gruntowną modernizację, zyskały m.in. system cyfro-

wego sterowania silnikami
FADEC, nową kamerę termowizyjną sprzężoną z reflektorem szperaczem czy system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS. To ważne, bo BLMW
jest kluczowym elementem
w krajowym systemie SAR. Jako
jedyna w Polsce prowadzi akcje
ratownicze z powietrza nad polskimi wodami Bałtyku. Załogi
przez okrągły rok pełnią całodobowe dyżury na lotniskach w Darłowie i Gdyni-Babich Dołach.

M I C H A L

ŚMIGŁOWIEC AW101 MA BYĆ WYKORZYSTYWANY W OPERACJACH
CSAR. WYKONUJE SIĘ JE WÓWCZAS, GDY ZOSTAJE RANNY ŻOŁNIERZ. ŚMIGŁOWIEC, KTÓRY LECI
MU NA RATUNEK, JEST UZBROJONY,
BO ISTNIEJE ZAGROŻENIE, ŻE
PRZECIWNIK UŻYJE BRONI
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AW101 to jeden z bardzo wygodnych, jeśli chodzi o latanie, śmigłowców, ponieważ ma duży zapas mocy oraz aktywny system tłumienia wibracji. Pilot i załoga czują się komfortowo i bezpiecznie.

A jak to będzie wyglądało w praktyce? Specjaliści, którzy wkrótce wejdą w skład załóg AW101,
są ostrożni w opowieściach o przyszłości. „Czekamy na szkolenia, na razie więc nie możemy za dużo powiedzieć”, tłumaczą. Ale w ich głosach słychać, że ekscytują się nowym śmigłowcem.
Kpt. Bartosz Jakubik, który jest nawigatorem od
16 lat, wyszkolonym do wykonywania wszystkich
rodzajów zadań na rozpoznawczej wersji samolotu
PZL M28 Bryza, podkreśla, że nowe maszyny będą takim przełomem dla lotnictwa marynarki wojennej, jak dziesięć lat temu rewolucją dla sił powietrznych był F-16. Z czym się ta rewolucja wiąże? Najlepiej wyjaśniać to na przykładach.
„Zacznijmy od operacji zwalczania okrętów podwodnych. Niewykryty w porę okręt może spowodować ogromne straty w siłach nawodnych i zagrozić gospodarce krajów, może też przenosić pociski
manewrujące mające w swoim zasięgu zarówno
cele w kraju, jak i na całym kontynencie”, wyjaśnia
kpt. Bartosz Jakubik. Jednak wygląda to trochę jak
gra w szachy z dziwnymi regułami. „Przeciwnik
widzi rozstawienie naszych figur oraz ich ruchy,
a jednocześnie dysponuje jedną superfigurą, która
może się poruszać swobodnie po planszy oraz jest

niewidzialna do chwili zetknięcia się z którymś
z naszych pionków”, mówi Jakubik.
NOWA JAKOŚĆ
Zespoły pracujące nad wykryciem okrętu podwodnego mają zadanie, którego trudność można
porównać do usłyszenia z tarasu Pałacu Kultury
i Nauki człowieka szepczącego w godzinach szczytu w centrum Warszawy. „Prawda, że brzmi absurdalnie? Ale technicznie jest to możliwe”, mówi nawigator. Teraz takie operacje prowadzi się, używając sonarów, sonoboi, pola pław, które są w stanie
wykryć okręt podwodny. Nawigatorzy mają też stację hydrolokacyjną, opuszczaną na linie pod wodę
i lokalizującą okręty podwodne. W nowym śmigłowcu te wszystkie urządzenia będą nieporównywalnie nowocześniejsze, namierzanie okrętów stanie się więc łatwiejsze. „Natomiast nadal będzie to
trudna, żmudna praca”, dodaje lotnik. Za to na
pewno skróci się czas poszukiwania obiektów nawodnych. „Możliwości radaru w nowym śmigłowcu są ogromne. Dodatkowo jego działanie sprzęża
się z kamerą zamieszczoną na głowicy optycznej.
Dzięki temu to, co wykryje, mogę na żywo obserwować na wysokiej klasy sprzęcie, jakość obrazu
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jest tak dobra, że mogę bez trudu rozpoznać, co to
takiego”, wyjaśnia kpt. Jakubik. Jedną z konfiguracji nowego śmigłowca jest ta służąca do przeprowadzenia misji SAR. „Miałem okazję latać na sarowskiej wersji AW101 jako obserwator. To była duńska maszyna, która wykonywała misję na
Bornholmie w czasie ćwiczeń SAREX. Do poszukiwania rozbitka wykorzystuje się głowicę z kamerami, która daje możliwość rejestrowania obrazu
zwykłego i w podczerwieni. Dzięki temu można na
przykład w nocy zobaczyć człowieka dryfującego
na powierzchni wody”, mówi kpt. Jakubik.
Zaletą AW101 jest duża kabina, co pozwoli podjąć na pokład wielu rozbitków, a członkowie załogi
(w przeciwieństwie do tego, jak wygląda to dzisiaj)
będą mogli być wyprostowani. A to wpływa na
komfort oraz wykonywanie zadań medycznych.
Dla pilotów natomiast ułatwieniem będzie automatyzacja wzorców poszukiwania. „Rozbitka poszukuje się na określonym obszarze. Trzeba to robić
na odpowiedniej trasie, w zależności od tego, kogo
szukamy i w jakich warunkach. W AW101 taki
wzorzec poszukiwań – algorytm, według którego
zadanie będzie wykonywał automatyczny pilot, będzie można zaprogramować”, mówi jeden z pilotów. „Dla nas to oznacza mniej pracy manualnej
w kabinie i możliwość skupienia się na kwestiach
operacyjnych”, dodaje lotnik.
O ile te dwa rodzaje operacji są załogom znane,
o tyle trzecia to zupełna nowość. Śmigłowiec
AW101 ma być wykorzystywany w operacjach
CSAR. Prowadzi się je wówczas, gdy w teatrze
działań zostaje ranny żołnierz. Śmigłowiec, który
leci mu na ratunek, jest uzbrojony, bo istnieje możliwość, że przeciwnik użyje broni. To zadanie zupełnie nowe dla morskich lotników, a sam fakt, że
będą je wykonywać, budzi w armii kontrowersje.
„Dotąd nie mieli tego typu zadań, czeka ich więc
naprawdę dużo pracy, żeby się wyszkolić w tym
zakresie”, mówią lotnicy z innych jednostek. „Tak,
to będzie dla nas nowość. Musimy przeszkolić się
choćby ze strzelania z karabinu maszynowego”,
mówi Norbert Bąk, nawigator z Darłowa. „Przed
nami kursy, ale też mamy nadzieję na szkolenia
z jednostkami, które wykonują takie zadania, na
przykład z 56 Bazą Lotniczą w Inowrocławiu czy
z jednostkami zagranicznymi”, dodaje nawigator.
PEŁNY OBRAZ
Lotnicy podkreślają, że największa zmiana dotyczy jednak rozszerzenia środowiska pracy. Co to
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KONTRAKT NA DOSTAWĘ ŚMIGŁOWCÓW
POLSKA PODPISAŁA
W KWIETNIU 2019
ROKU. UMOWA ZAKŁADA, ŻE MASZYNY
ZOSTANĄ ZBUDOWANE PRZEZ PAŃSTWOWE ZAKŁADY LOTNICZE W ŚWIDNIKU
znaczy? „Jako nawigator mogę obsługiwać głowicę
z kamerą, ale podgląd z niej może być przekazywany z mojego stanowiska do kabiny pilotów.
Dzięki temu oni wiedzą, co się dzieje w czasie akcji”, mówi kpt. Jakubik. Z kolei kpt. Norbert Bąk
wyjaśnia, że dziś każde urządzenie na pokładzie
śmigłowców stanowi oddzielny byt. „Cóż, informacje do stanowiska dowodzenia przekazujemy
drogą radiową, a zdarza się, że nanosimy je ołówkiem na mapy, które otrzymują analitycy… Natomiast w AW101 nie dość, że możemy używać
wielu sensorów jednocześnie, a dane, które w ten
sposób uzyskujemy, scalamy w jeden pełen obraz
sytuacji taktycznej, to jeszcze mamy możliwość
wymiany informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego z innymi platformami i stanowiskami
dowodzenia. To jest sieciocentryczność w pełnym
tego słowa znaczeniu”, tłumaczy kpt. Bąk.
Dane, które będą zdobywać nawigatorzy, mają
pochodzić ze wszystkich przestrzeni, w których
jest prowadzona operacja: nad wodą i pod nią,
w powietrzu i na lądzie. Dodatkowe informacje
otrzymają również od pozostałych uczestników
akcji, a więc innych śmigłowców, radarów naziemnych czy F-16. „To jest absolutnie pełny, zintegrowany obraz tego, co się dzieje”, mówi
kpt. Bąk. „W tej chwili nie do uzyskania”, dodaje.
Śmigłowiec AW101 może również stać się platformą dowodzenia dla ACO (Aircraft Coordina-

Kmdr por. pil.
WOJCIECH
KOLICZKO:
„Niedawno na drogach Kolumbii
Brytyjskiej wystąpiły
osuwiska, które
uwięziły kierowców
i pasażerów aut. Załogi kanadyjskich
śmigłowców AW101
ewakuowały wówczas łącznie około
300 osób”.
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tor). „Tak, będzie można kierować akcją ratowniczą z pokładu śmigłowca, ponieważ to właśnie na AW101 będzie najlepszy podgląd na wszystko, co dzieje się na akwenie”,
mówi kpt. Jakubik.
Zanim jednak to wszystko nastąpi, załogi muszą przejść
pełne cykle szkoleń. W najbliższym czasie wyjeżdżają na
kurs języka angielskiego do Leicester w Wielkiej Brytanii,
w kolejnym etapie we Francji nawigatorzy będą przeszkoleni z wykorzystania urządzeń pokładowych do poszukiwania
okrętów podwodnych, a następnie wrócą do Wielkiej Brytanii, by w zakładach producenta AW101 przejść szkolenia na
typ śmigłowca – najpierw teoretyczne, następnie na symulatorze i w końcu praktyczne. Trwająca ponad rok nauka nie
powinna sprawiać kłopotu lotnikom, wszyscy mają doświadczenie i staż służby.
„Wśród tych, którzy utworzą załogi AW101, znaleźli się
zarówno żołnierze służący na pokładach W-3, jak i członkowie personelu Mi-14 czy SH-2G”, przyznaje kmdr por.
pil. Koliczko. „Staraliśmy się typować osoby z perspektywami – doświadczone, a zarazem stosunkowo młode, które mają
jeszcze czas na rozwój. U nawigatorów zwracaliśmy uwagę na
misje ZOP, a w przypadku techników ważna była praktyka
zdobyta w załogach śmigłowców ratowniczych. Na pokładzie
AW101 zajmą się m.in. obsługą wciągarki, muszą też być gotowi na sterowanie śmigłowcem w zawisie. Innym istotnym
dla nas kryterium były umiejętności językowe poszczególnych
kandydatów”, wylicza pilot. Oddzielny cykl szkoleń czeka obsługę naziemną. Nawigatorzy przejdą również szkolenia ze
strzelania z karabinu maszynowego, ponieważ w czasie misji
CSAR to oni będą używać uzbrojenia.
NOWOCZESNE ZAPLECZE
Ale nie tylko personel przygotowuje się do przyjęcia nowych śmigłowców. Powstała również nowa infrastruktura.
Na darłowskim lotnisku stanęło sześć nowoczesnych hangarów. Każdy pomieści dwa śmigłowce. To ważne, bo AW101
będą miały sporo elektroniki, a tę w miarę możliwości należy chronić przed wilgocią i solą. Miejsca postojowe są przestronne i dobrze oświetlone, by ułatwić pracę personelowi
technicznemu. Nieopodal budynków powstały też stoiska
rozruchowe dla nowych śmigłowców. Na razie Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dostanie cztery nowe śmigłowce. Hangary posłużą więc także maszynom starszego typu.
Tymczasem modernizacja bazy trwa. „Przygotowujemy się
na przykład do budowy obiektu szkoleniowego”, tłumaczy
kmdr por. pil. Koliczko.
W jednostce wiele się dzieje, ale załogi AW101 nie narzekają. „Czy ja się cieszę? Bardzo! Uważam, że lotnictwo jest dla
fanów nowoczesnych technologii oraz poszukiwaczy przygód.
I mam wrażenie, że AW101 łączy te dwie rzeczy. Cieszę się,
że mogę z tego korzystać”, mówi kpt. Bartosz Jakubik.

ZJAZD ABSOLWENTÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
LICEUM WOJSKOWEGO
W OLSZTYNIE Z OKAZJI
30-LECIA PIERWSZEJ
MATURY
Komitet organizacyjny Zjazdu
Absolwentów Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić koleżanki i kolegów na spotkanie
z okazji 30-lecia pierwszej matury oraz półwiecza pierwszych absolwentów naszego liceum.
Zapraszamy kadrę dydaktyczną
oraz pomocniczą, a także
uczniów wszystkich roczników
wraz z osobami towarzyszącymi.

UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ
24 CZERWCA 2022 ROKU
W OLSZTYNIE.
Szczegółowe informacje na temat zjazdu
można znaleźć na Facebooku, w grupie
OLW Olsztyn (dostępna tylko dla członków
grupy) w sekcji Wydarzenia,
lub pod numerem telefonu 604 056 380
(Krzysztof Nowicki).
Organizatorzy
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ZGŁOŚ SIĘ!

J

Terytorialsi do działań
niekonwencjonalnych?
Tak! Pierwsza grupa żołnierzy
ukończyła pionierski kurs w tej
dziedzinie, który wzorowano na
szkoleniu amerykańskich specjalsów.
M AG DA LENA

uż na początku tworzenia wojsk obrony terytorialnej zakładano, że powstanie w ich strukturze element przygotowany do prowadzenia działań niekonwencjonalnych.
„W pierwszej kolejności skupiliśmy się jednak na zbudowaniu podstawowych zdolności nowego rodzaju sił zbrojnych”,
wyjaśnia gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony
terytorialnej. Z czasem koncepcja działań niekonwencjonalnych w wydaniu terytorialsów zaczęła nabierać kształtu. „Minister zdecydował, by w strukturach WOT-u powstała Jednostka Wojskowa Gryf. Zakładaliśmy, że zacznie funkcjonować za
trzy lata, ale sytuacja na wschodniej granicy kraju utwierdza
nas w przekonaniu, że niektóre działania należy przyspieszyć.
Powołanie takiej jednostki zwiększy potencjał odstraszania
przeciwnika i poszerzy wachlarz narzędzi stanowiących odpowiedź na zagrożenia hybrydowe”, podkreśla gen. Kukuła. Zanim Jednostka Wojskowa Gryf formalnie ogłosi swoje istnienie, intensywnie szkolą się żołnierze, którzy mają w niej słu-
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żyć. Ich przygotowanie w dużym stopniu wzorowane jest na
programie Special Forces Qualification Course, tzw. Q Course.
To elitarne wielomiesięczne szkolenie dla sił specjalnych USA
uważa się za jedno z najbardziej wymagających, jakie przechodzą amerykańscy komandosi.
SZKOLENIE DLA WYBRANYCH
Za przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowej edycji kursu działań niekonwencjonalnych odpowiadała wywodząca się
z wojsk specjalnych kadra Zespołu Działań Niekonwencjonalnych DWOT-u. Kieruje nią były dowódca zespołu bojowego
Jednostki Wojskowej Komandosów i dowódca Task Force 50
w Afganistanie. Oficer wyjaśnia, że kurs dotyczący działań
niekonwencjonalnych od początku owiany był tajemnicą. „Nigdzie nie ogłaszaliśmy informacji o naborze. To my szukaliśmy kandydatów na szkolenie, nie oni nas. Uważnie przyglądaliśmy się interesującym nas żołnierzom, zanim zaprosiliśmy
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Zajęcia prowadzone przez mł. chor. Łukasza
Sikorę i st. sierż. Krzysztofa Plutę miały
przygotować kursantów do udzielania
pomocy poszkodowanym na polu walki,
a specjalistów – medyków – do wykonywania zaawansowanych procedur medycznych.

O L E K

L E Y D O / D W O T

( 3 )

ŻOŁNIERZE ZACZYNALI
OD SZKOLENIA
Z ZIELONEJ TAKTYKI,
ALE POZIOM PROWADZONYCH TRENINGÓW BYŁ
STOPNIOWO ZWIĘKSZANY,
AŻ DO TYPOWYCH DZIAŁAŃ
NIEKONWENCJONALNYCH

Patronem Jednostki
Wojskowej Gryf
będzie gen. dyw.
Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”, żołnierz Batalionu Armii
Krajowej „Parasol”,
bohaterski dowódca
obrony pałacyku
Michlera w czasie
powstania warszawskiego.

ich do tego projektu”, mówi szef ZDN-u. Z kolei
gen. Kukuła dodaje, że kryteriów naboru kandydatów było sporo, ale przede wszystkim szukano
ludzi charakteryzujących się wysoką inteligencją
społeczną, emocjonalną i doskonałą kondycją fizyczną. „Postawiliśmy na młodość, energię, zaangażowanie i dyspozycyjność. Zwracaliśmy
także uwagę na predyspozycje indywidualne
i wyjątkowe zdolności. W cenie zatem byli doświadczeni strzelcy, medycy, taternicy, fajterzy
walczący na ringu czy osoby biegle posługujące
się obcymi językami”. Szef ZDN-u wyjaśnia, że
znaczenie miały także rekomendacje przełożonych oraz opinie środowiskowe.
Zaproszenie od ZDN-u otrzymał m.in. Adam,
29-latek, który dwa lata temu ukończył roczne
studium oficerskie w Akademii Wojsk Lądo-

wych we Wrocławiu, a wcześniej wydział lotnictwa
na cywilnej uczelni technicznej. „Od najmłodszych
lat ciągnęło mnie do munduru. Od kilku lat trenuję
strzelectwo sportowe i posiadam kolekcję broni.
Szukałem zajęcia, które będzie związane z realizacją moich zainteresowań i marzeń. Tak trafiłem do
wojska”, mówi.
Adam służy w jednej z brygad obrony terytorialnej na wschodzie Polski, a nieco ponad rok temu
ZDN zaprosił go do udziału w szkoleniu spadochronowym. „Byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że
terytorialsi mogą szkolić się w skokach. Ale wszedłem w to w ciemno. Uczyliśmy się najpierw w tunelu aerodynamicznym, później wykonywaliśmy
skoki w systemie wolnego spadania z wysokości
4000 m. W czasie szkolenia czułem, że jestem
sprawdzany i oceniany. Analizowano moje
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ARMIA / WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

W LUTYM 2022
ROKU ROZPOCZNIE
SIĘ KURS DZIAŁAŃ
NIEKONWENCJONALNYCH NR 002.
INSTRUKTORAMI
PONOWNIE BĘDĄ
BYLI ŻOŁNIERZE
WOJSK SPECJALNYCH

motywację, zaangażowanie, bezkompromisowość. Kilka miesięcy po kursie spadochronowym telefon zadzwonił ponownie”, opowiada. Tym razem młodemu
oficerowi zaproponowano udział w kursie działań niekonwencjonalnych.
Adam oraz inni terytorialsi zaproszeni
na szkolenie musieli jeszcze wykazać się
m.in. odpowiednią kondycją podczas egzaminu sprawnościowego, a następnie
wyjechali w Bieszczady, żeby wziąć
udział w tzw. grze terenowej. Przeszli
tam dwutygodniowe szkolenie z przetrwania w warunkach zimowych. Ekstremalny test w górach może kojarzyć się z selekcją, jaką przechodzą kandydaci do wojsk specjalnych. Szef
ZDN-u wskazuje jednak różnice. „W selekcjach do jednostek
specjalnych uczestniczą w większości anonimowi kandydaci,
z wojsk operacyjnych lub cywile. W czasie sprawdzianu są jedynie numerami. My zaś zabieramy na ekstremalny test ludzi,
których wcześniej prześwietliliśmy. Poza tym nie nastawiamy się wyłącznie na eliminację najsłabszych osób, ale bardzo
ważnym aspektem jest nauka zagadnień, z którymi wcześniej
nasi kandydaci nie mieli wiele do czynienia. Dotyczy to bytowania i przetrwania w trudnych warunkach klimatycznych i terenowych lub prowadzenia nawigacji”, mówi oficer DWOT-u.
W Bieszczadach kursanci szlifowali kondycję, pokonując
z obciążeniem dziesiątki kilometrów. W środku zimy spali
w przygotowanych przez siebie prowizorycznych schronieniach, nie korzystając ze śpiworów. Uczyli się także konstruować pułapki na dzikie zwierzęta i zdobywać pożywienie.
„W Bieszczadach spędziliśmy dwa razy więcej czasu niż kandydaci do wojsk specjalnych. Chcieliśmy sprawdzić nie tylko
przygotowanie kondycyjne wybranych osób, ich wytrzymałość, odporność na zmęczenie, chłód, brak pożywienia
i stres, ale przede wszystkim chęci i motywację do ciężkiej
pracy”, mówi dowódca kursu działań niekonwencjonalnych
z DWOT-u por. Wojciech Łacny. Oficer wywodzi się z JWK,
siedmiokrotnie służył na misjach w Iraku i Afganistanie.
DZIAŁANIA NA SWOIM TERENIE
Szkolenie poprowadziła sprawdzona kadra instruktorska.
„Bazowałem na doświadczeniach z JWK, gdzie wielokrotnie
podczas kursu podstawowego prowadziłem zajęcia z kandydatami na operatorów”, podkreśla por. Łacny. Dowódca WOT-u
przestrzega jednak, by kursu działań niekonwencjonalnych nie
porównywać ze szkoleniem podstawowym z wojsk specjalnych. Różnic jest sporo. „W WOT budujemy jednostkę operacji niekonwencjonalnych, a to specyficzny wycinek działań
specjalnych”, mówi gen. Kukuła i dodaje: „My specjalizujemy
się w działaniach na swoim terenie. Wykorzystujemy atuty
związane z wszechstronną znajomością środowiska, w którym
operujemy, i wiedzą dotyczącą lokalnej społeczności”.
Por. Wojciech Łacny wyjaśnia, że zależy mu na wszechstronnym wyszkoleniu żołnierzy, tak aby absolwenci kursu byli zdolni do planowania, organizowania i prowadzenia działań
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niekonwencjonalnych w niesprzyjających warunkach. To oznacza nie tylko
dobre przygotowanie bojowe, np. taktykę
i trening ogniowy, lecz także specjalistyczne – dotyczące łączności, pirotechniki, medycyny i technik wysokościowych. Dużo uwagi podczas kursu poświęcono również szkoleniu z walki
wręcz, pływaniu i nauce języków
wschodniosłowiańskich.
Podczas dziewięciomiesięcznego
kursu żołnierze szkolili się w całej Polsce – od gór po wybrzeże. Zajęcia odbywały się w puszczach Białowieskiej, Knyszyńskiej, Augustowskiej, gdzie
środowiskiem walki były niedostępne lasy i bagna. Kursanci
ćwiczyli w ośrodkach poligonowych, na strzelnicach
i w tzw. kill house z użyciem amunicji i środków pozoracji,
a także w aglomeracjach miejskich. Dowódca kursu wyjaśnia, że żołnierze zaczynali od szkolenia z zielonej taktyki,
ale poziom trudności prowadzonych treningów był stopniowo zwiększany, aż do typowych działań niekonwencjonalnych. W tego typu operacjach zakłada się, że wyspecjalizowane elementy WOT-u mogą wspierać tworzenie ruchu oporu w terenie zajętym przez przeciwnika.

WTOPIĆ SIĘ W TŁUM
Uczestnicy kursu działań niekonwencjonalnych przyznają,
że zajęcia były zawsze na najwyższym poziomie, a każdy blok
tematyczny kończył się egzaminem. „Uczyliśmy się doboru
sprzętu i konfiguracji oporządzenia do wykonania operacji bojowej, organizacji akcji bezpośrednich, zasadzek i napadów”,
mówi Adam. Przyznaje też, że współczesne konflikty prowadzone są w aglomeracjach, dlatego wiele czasu na kursie poświęcono technikom działania pod przykryciem w miastach.
„Warszawa stała się naszym poligonem, poznaliśmy dobrze jej
topografię, chociaż żaden z nas nie jest rodowitym warszawiakiem. Obserwacja wskazanych celów trwała całymi dniami.
W prowadzonych działaniach korzystaliśmy z metra, pociągów,
tramwajów, autobusów czy samochodów. W takim przypadku
ubiór i zachowanie musiały być dopasowane do otoczenia, tak
by skutecznie wtopić się w tłum”, mówi Adam.
Instruktorzy położyli także nacisk na budowanie umiejętności strzeleckich kursantów. Żołnierze pracowali z różnego typu
uzbrojeniem – tym, który znajduje się w wyposażeniu Wojska
Polskiego, oraz tym, którego używa się za wschodnią granicą.
„Tu nie chodziło o to, by żołnierze wiedzieli, jak ta broń wygląda, ale by biegle się nią posługiwali”, podkreśla por. Łacny.
Kursanci uczyli się również współdziałać ze śmigłowcami
Mi-17 i W-3, desantowali się z ich pokładu przy wykorzystaniu
różnych technik, ćwiczyli ewakuację medyczną i wzywanie
wsparcia bojowego z powietrza.
W lutym 2022 roku rozpocznie się kurs działań niekonwencjonalnych nr 002. Kadrą instruktorską ponownie będą byli
żołnierze wojsk specjalnych, wspierani przez absolwentów
pierwszej edycji kursu.

ARMIA / WOJNA
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ARMIA / NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ SŁUŻBY

SIERŻ. EMIL URAN
CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

ROBIĘ TO DLA NICH

Od tego dnia ciągle towarzyszy mu pytanie: „Dlaczego to
właśnie ja ocalałem?”. Wówczas na pokrytej pyłem afgańskiej
drodze w pobliżu Ghazni dotknął tego, co nienazwane.
Z A LESIŃ SKI

A R C H .

P R Y W A T N E

Ł UK AS Z

S

łońce praży niemiłosiernie, pył wdziera się w każde zagięcie munduru. Jadą – hummer saperów
przodem, za nim reszta kolumny. Jedna wioska, kawałek prostej, za chwilę będzie kolejna… Ale nie.
Potężny huk i nagle wszystko staje na głowie. Kiedy kurz
opada, on leży na ziemi. Widzi rozrzucone wokół kawałki
metalu i rozszarpany właz hummera. „Kto dałby radę ro-
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zerwać takie drzwi?! Ważą z trzysta kilo...”, przebiega mu
przez myśl. Zewsząd dobiegają komendy. Teraz ma przed
oczami nogi w wojskowych butach, pochylają się nad nim
jakieś twarze. „Spokojnie…”, myśli. A potem nie ma
już nic.
Jest maj 2008 roku. Emil Uran służy w 18 Batalionie
Powietrznodesantowym. Kiedy do Bielska-Białej dociera
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rozkaz sformowania III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, chłopaki z jego plutonu zgodnie
decydują: „Polecimy”. Emil od dziecka marzył, żeby zostać
żołnierzem, a takie wyzwania to przecież sens tej roboty.
Pieniądze też się zresztą przydadzą. Składa na dom.
Z okien lądującego samolotu widzi góry, które wrzynają
się w błękit nieba, i szarożółtą pustkę krajobrazu u ich
stóp. Potem pochłania go gwar międzynarodowej bazy Bagram. Jest trochę oszołomiony, w końcu to pierwsza misja
w jego życiu. Do dziś pamięta też poczucie euforii, które
towarzyszyło mu, gdy wyruszał na
pierwszy patrol. Jako starszy szeregowy dowodził sekcją. Wkrótce na
własnej skórze poczuje to, przed czym
ostrzegali starsi i bardziej doświadczeni koledzy. W Afganistanie trwa
wojna, a linia oddzielająca życie od
śmierci jest tam wyjątkowo cienka.
Pewnego dnia podczas patrolu pojazd, którym jedzie, dostaje się pod
ostrzał. Przez kilka minut nad głowami żołnierzy świszczą kule. W pewnym momencie zza budynku wyskakuje człowiek z wyrzutnią RPG na
ramieniu. Pociąga za spust. Pocisk z impetem odbija się
od drzwi pojazdu, którym jadą Polacy. Szczęśliwie jednak
nie wybucha. „Takie sytuacje się zdarzały, ale staraliśmy
się ich nie rozpamiętywać. Krótkie omówienie, co zrobiliśmy dobrze, co źle, co należy poprawić, i tyle. Czasem
patrole trwały całą dobę, niekiedy przez kilka dni. Gdybym za każdym razem opuszczał bazę z myślą, że ktoś do
mnie strzeli, że zaraz wjedziemy na minę, po prostu nie
wytrzymałbym tego psychicznie. Pewnie nikt by nie wytrzymał”, opowiada żołnierz. Rodzinie przez telefon też
nie mówił o tych incydentach. Żeby się nie martwili,
nie panikowali.

kolega, ale tak często jeździł na patrole, że powiedziałem
mu: »Odpocznij, jeśli chcesz, to cię zastąpię«”.
BĘDZIE JEDNAK ŻYŁ
Do Ghazni docierają bez przeszkód. Zostają na noc. Następnego dnia przed południem zbierają się, żeby wrócić do
Sharany. Docierają do czarnego punktu, mijają pierwszą
wioskę… A potem następuje cięcie. Ładunek był ukryty pod
drogą, w betonowym przepuście. Silny jak wszyscy diabli.
W eksplozji ginie trzech saperów: st. kpr. Waldemar Sujdak
i starsi szeregowi Paweł Szwed i Paweł
Brodzikowski. Emil Uran zostaje wyrwany z pasów i odrzucony na odległość kilkudziesięciu metrów. Przez
chwilę jest przytomny. Pyta o kolegów.
Szybko jednak odpływa.
Ma zmiażdżoną śledzionę i nerkę,
przebite płuco, uszkodzone kręgi, połamane biodro, pogruchotane kolana, nie
pamięta, co się wydarzyło. Będzie jednak żył. Na stół operacyjny trafia jeszcze w Afganistanie. Potem zostaje wysłany do amerykańskiej bazy Ramstein.
W Niemczech czekają go kolejne operacje. W sumie będzie ich 20. Lekarze orzekają: mamy tutaj
80-procentowy uszczerbek na zdrowiu. Dla żołnierza oznacza
to jedno: koniec służby. Uran jednak nie chce o tym słyszeć.
Już w Polsce mówi gen. Bronisławowi Kwiatkowskiemu,
wówczas dowódcy operacyjnemu: „Panie generale, to ja się
podleczę i pojadę z chłopakami na piątą zmianę, dobrze?”.
Generał śmieje się, bo brzmi to jak bajka. Tymczasem Uran
walczy – szpital na ul. Szaserów w Warszawie, potem sanatorium w Busku-Zdroju. Żmudna rehabilitacja. Boli jak cholera, do tego trudno złapać oddech, ale widać postęp. „Początkowo byłem tak słaby, że nie mogłem podnieść zgrzewki wody. Kiedy zbierałem się do wyjazdu z Buska, sam zniosłem
po schodach walizkę”, wspomina żołnierz.
11 listopada 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznacza go Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego – najwyższym odznaczeniem, które można przyznać
żołnierzowi w czasie pokoju. Za czyny bojowe połączone
z wyjątkową ofiarnością. Rok później dostaje Buzdygan.
Wreszcie przychodzi rok 2010 i Uran może powiedzieć:
„spełniły się moje marzenia”. Nowe przepisy dopuszczają
do służby żołnierzy, którzy udział w misji przypłacili
zdrowiem. Uzyskują oni status Z/O, czyli „zdolny do służby z ograniczeniami”.
Uran trafił wówczas do kancelarii w macierzystym 18 Batalionie. Dziś jest żołnierzem Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dosłużył stopnia sierżanta. „Czasem
zadaję sobie pytanie, dlaczego wtedy, w Afganistanie, to ja
ocalałem”, przyznaje. „Staram się jednak żyć jak najlepiej,
bo wiem, że moi koledzy, którzy tam zostali, postąpiliby tak
samo. Walkę, która doprowadziła mnie do miejsca, gdzie teraz jestem, stoczyłem także dla nich”.

DO DZIŚ PAMIĘTA
POCZUCIE EUFORII,
KTÓRE TOWARZYSZYŁO MU, GDY WYRUSZAŁ NA PIERWSZY
PATROL. JAKO STARSZY SZEREGOWY
DOWODZIŁ SEKCJĄ

ŚWIAT NA GŁOWIE
Miejsce to nazywali czarnym punktem. Leżało na granicy dwóch wiosek, połączone prostym odcinkiem asfaltowej szosy. Wokół wzniesienia, dolinki, skałki. Łatwo się
tam ukryć i oddać strzał, trudniej na taki atak odpowiedzieć. Droga – patelnia, zboczyć z niej trudno. Rosomak
może utknąć w dole. Tym bardziej hummer. Kiedy więc
zacznie się robić gorąco, najlepiej ruszyć do przodu albo
zawrócić. „Nasze patrole raz po raz miały tam problem”,
przyznaje Uran.
Z Sharany, gdzie stacjonowali, wyjechali 19 sierpnia.
„Polska wkrótce miała przejąć odpowiedzialność za prowincję Ghazni. Trzeba było przeprowadzić kontyngent do
nowej bazy. Dzieliło je 50, może 60 km. Konwoje krążyły
niemal bez przerwy. My też dostaliśmy do przewiezienia
kilka kontenerów”, opowiada żołnierz. Sprzęt trafił na ciężarówki logistyków. Przodem ruszył hummer z saperami.
„Zostałem do nich przydzielony jako gunner. Miał jechać
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ARMIA / LOTNICTWO

Loty w górach, w trudnych warunkach
atmosferycznych, pod olbrzymią presją czasu –
tak wygląda codzienność wojskowych pilotów,
którzy pełnią dyżury razem z Tatrzańskim
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

RESPEKT
DO GÓR
MI C HA Ł

Z I E L I Ń S K I

J

uż trzeci rok z rzędu piloci z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego pełnią wspólne dyżury
z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tym razem wojskowy sokół włączył się do akcji tuż po przylocie do Zakopanego.
Jeszcze tego samego dnia został wezwany w rejon
Mnichowego Żlebu, gdzie jeden ze wspinaczy spadł
w przepaść. W nocy zaś ratownicy pieszo wyruszyli
po dwóch turystów, którzy źle ocenili warunki panujące na szlaku i utknęli na grani Wołoszyna.
INTENSYWNY DYŻUR
„Tradycyjnie już 3 Skrzydło wspiera nas w górskich akcjach ratowniczych w czasie, kiedy nasz
śmigłowiec jest remontowany. W tym roku wojskowi piloci weszli do działania z marszu. Najpierw pomogli w transporcie ciała wspinacza, a następnie po
całonocnej akcji ewakuowali turystów i ratowników”, relacjonuje Andrzej Marasek, szef szkolenia
TOPR-u. Zaplanowane na ten rok wymiany silników
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oraz przegląd hydrauliki trwały niemal trzy miesiące, dlatego okres ten został podzielony na dwa etapy.
Do połowy listopada dyżur pełnił śmigłowiec z Sekcji Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie. Następnie do akcji wkroczyli piloci
z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego, która wchodzi w skład 3 Skrzydła. „Dla nas dużym plusem jest
to, że przylatują do nas piloci, z którymi już wcześniej lataliśmy w Tatrach. Dzięki temu możemy
działać coraz śmielej, bliżej ściany, w trudniejszych
warunkach. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że
to taki sam śmigłowiec, na jakim pełnimy codzienną
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B A R T O S Z

B E R A

( 2 )

NIE DA SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA
KAŻDY SCENARIUSZ. REGULARNE ĆWICZENIA
ORAZ LOTY NA AKCJE POZWALAJĄ
JEDNAK ŚWIADOMIE WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTE DOŚWIADCZENIA

służbę, więc doskonale znamy jego możliwości”, wylicza
Andrzej Marasek.
Tegoroczny dyżur przebiegał wyjątkowo intensywnie nie tylko ze względu na liczne akcje ratownicze. W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązują ścisłe ograniczenia dotyczące ruchu powietrznego, dlatego wojskowi piloci w czasie tej współ-

Już trzeci rok z rzędu
piloci z 3 Skrzydła
Lotnictwa Transportowego pełnią wspólne dyżury z Tatrzańskim Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym.

pracy chętnie wykorzystują możliwość doskonalenia swoich
umiejętności. „Jeżeli tylko pozwalały na to warunki pogodowe,
przeprowadzaliśmy wspólny trening z toprowcami. Ratownicy
wybierali miejsca symulowanych akcji, a my ich tam desantowaliśmy. Jeżeli nie było możliwości lądowania, robiliśmy to
z zawisu, za pomocą dźwigu pokładowego”, relacjonuje
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ANDRZEJ MARASEK: „Dużym plusem jest to,
że przylatują do nas piloci, z którymi już wcześniej lataliśmy w Tatrach. Dzięki temu możemy działać coraz śmielej, bliżej ściany, w trudniejszych warunkach. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że to taki sam śmigłowiec, na
jakim pełnimy codzienną służbę, więc doskonale znamy jego możliwości”.

kpt. pil. Sławomir Gradziuk, dowódca Lotniczej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego.
Oficer podkreśla, że ze względu na doświadczenie i profesjonalizm toprowców współpraca ta przebiega na najwyższym poziomie. „Nie robimy jeszcze takich manewrów jak piloci TOPR-u,
ale z każdym lotem treningowym sukcesywnie zwiększamy poziom trudności. Obecnie podbieramy ratowników z każdego
z 12 tatrzańskich lądowisk oraz z zawisu do 30 m”, podkreśla
kpt. Gradziuk. Żeby takie współdziałanie było możliwe, musi
zostać spełnionych kilka warunków. Część z nich na długo
przed tym, nim rozpocznie się dyżur.
SPECYFIKA SŁUŻBY
Podczas rozmowy piloci otwarcie zaznaczają, że pomimo ścisłej selekcji w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie nie
każdy ma predyspozycje do latania w górach. Nawet jeżeli lotnik wykazuje się odpowiednimi cechami, zanim rozpocznie
służbę musi ukończyć trwające wiele lat szkolenie. „Najpierw
załogi ćwiczą i zdobywają doświadczenie m.in. w okolicach
Nowego Targu, Żywca, Sanoka czy Bielska-Białej. Nie są to
wysokie partie Tatr, musimy jednak brać pod uwagę, że wlatuje się w nie tylko na akcje albo w wyznaczonym przez władze
Tatrzańskiego Parku Narodowego czasie. Taką możliwość mieliśmy pod koniec października, kiedy zgrywaliśmy nasze załogi
w lotach z toprowcami”, tłumaczy mjr pil. Mariusz Pasich, szef
sekcji ratownictwa lotniczego 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. I dodaje: „Wcześniej toprowcy odwiedzili bazę w Powidzu, żeby umożliwić nam zapoznanie się ze specyfiką swojej
pracy oraz wykonać loty zapoznawcze z naszymi załogami”.
W momencie rozpoczęcia treningów z TOPR-em wszyscy
piloci są już w pełni wyszkoleni. Muszą jednak podtrzymywać
swoje umiejętności. „Na co dzień wykonują różne zadania, ale
loty w górach odbywają się przy małych prędkościach i z małym marginesem błędu. Wymagają dużego skupienia i umiejętności”, wyjaśnia mjr pil. Mariusz Pasich. Szczególne znaczenie
mają także zmienne oraz trudne do przewidzenia warunki at-
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mosferyczne. Zresztą najczęstszym z powodów interwencji ratowników TOPR-u jest zła ocena pogody przez turystów. Piloci
nie mogą pozwolić sobie na taki błąd. Obowiązują ich reguły
lotów VFR (Visual Flight Rules), określające minimalną widoczność i podstawę chmur.
W praktyce bezwzględna interpretacja tych danych bez wzięcia pod uwagę charakterystyki terenu może uniemożliwić jakikolwiek lot. Dla przykładu, jak w górach przekraczających wysokość 2 tys. m interpretować przepisy zabraniające lotów, jeżeli podstawa chmur jest niższa niż 200 m nad szczytem? Pogoda
może także ulec gwałtownej zmianie na przestrzeni kilku kilometrów lub po prostu za kolejną górą. „Właśnie dlatego ostateczną decyzję o starcie podejmuje dowódca statku powietrznego. W ocenie sytuacji bardzo pomocne są komunikaty przygotowywane przez służbę meteorologiczną wydzieloną ze struktur
3 SLTr i stacjonującą w miejscu pełnienia dyżuru w Zakopanem. Wiatru w górach nie da się jednak do końca przewidzieć,
potrafi być zupełnie inny po dwóch stronach zbocza. Zdarza się
także, że w Tatrach panuje piękna pogoda, a Zakopane przykrywa gruba warstwa chmur. Wtedy nie możemy lecieć”, zaznacza
kpt. pil. Sławomir Gradziuk. Niestety, brak naziemnych urządzeń nawigacyjnych oraz służb lotniskowych uniemożliwia
starty i lądowania według wskazań przyrządów. „Jeżeli pułap
chmur na to pozwala, możemy próbować przelecieć dolinami.
Najważniejsze pozostaje jednak bezpieczeństwo załogi. Jeżeli
nie damy rady lecieć, ratownicy muszą użyć pojazdów naziemnych lub po prostu się wspinać”, stwierdza kpt. Gradziuk.
W podjęciu decyzji oraz skróceniu czasu reakcji pomagają
obowiązujące od 2021 roku uproszczone procedury poderwania śmigłowca. Wcześniej wszystkie zgody były udzielane
przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania
i Ratownictwa Lotniczego w Warszawie. Oznaczało to, że pilot
musiał zgłosić zapotrzebowanie na lot i czekać na potwierdzenie z komórki oddalonej o setki kilometrów. Obecnie decyzję
o starcie podejmuje dowódca maszyny wraz z ratownikami
TOPR-u, a następnie oficer łącznikowy z Dowództwa Opera-
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NA POCZĄTKU
GRUDNIA PILOCI
Z LGPR-U ODBYLI
PIERWSZE LOTY
Z PSAMI LAWINOWYMI NA POKŁADZIE
ŚMIGŁOWCÓW

Dzięki stałej współpracy pomiędzy TOPR-em a Horską záchranną službą
piloci z LGPR-u ćwiczyli razem ze słowackimi ratownikami.

cyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazuje ją do Ośrodka.
W tym czasie śmigłowiec może być już w powietrzu. To niejedyny obszar, w którym wojsko może zacieśnić współpracę
z TOPR-em. „Obecnie szkolimy się w lotach z użyciem noktowizji poza górami, więc jeszcze przez jakiś czas wszystkie misje ratownicze będziemy wykonywać tylko w dzień. Ale już teraz bylibyśmy chętni do przeprowadzania lotów mieszanych
z pilotami z TOPR-u. To byłaby dla nas kopalnia wiedzy”, wyjaśnia kpt. Sławomir Gradziuk.
BŁYSKAWICZNA REAKCJA
Pomimo zdobytych uprawnień, przeprowadzonych szkoleń
i wspólnych treningów nie da się przygotować na każdy scenariusz. Regularne ćwiczenia oraz loty na akcje pozwalają jednak
świadomie wykorzystywać zdobyte doświadczenia. „Śmigłowiec jest w takim stopniu skomplikowanym urządzeniem, że
nie da się na nim odtworzyć dwóch identycznych startów lub lądowań. Można napisać ogólne instrukcje, ale pod względem
warunków atmosferycznych czy koordynacji ruchowej zawsze
jest inaczej. Tym bardziej zasada ta obowiązuje podczas wspólnych treningów z TOPR-em. Każdy z nich przynosi nowe umiejętności i przede wszystkim uczy nas respektu do gór”, podkreśla mjr pil. Mariusz Pasich.
Nie bez znaczenia pozostaje też systematyczne utrwalanie
procedur, które różnią się od tych obowiązujących w wojsku.
W cywilnym ratownictwie akcję koordynuje ratownik pokładowy, który otrzymuje informacje o rejonie działania oraz
stanie poszkodowanych. To on podejmuje decyzję o sposobie
podejścia i naprowadza statek powietrzny. Dysponując tymi
danymi, pilot stwierdza, czy zadanie jest wykonalne. Bierze
przy tym pod uwagę takie zmienne, jak siła wiatru czy zapas
mocy śmigłowca. Jeżeli jego decyzja jest negatywna, wysadzi ratowników w najbliższym i zarazem najbardziej dogodnym miejscu.
Nie zawsze jednak najtrudniejsze loty odbywają się w wysokich partiach Tatr. Nie mniej wymagające mogą być akcje pro-

wadzone na stokach narciarskich. „Mogą być dosyć wąskie
i strome, jak Harenda, a my zawsze podchodzimy przodem pod
stok. Większość statków powietrznych ląduje pod wiatr, a w takim wypadku wiatr często bywa boczny. Trzeba wtedy nie tylko wykonać podejście, ale także zawisnąć, użyć wyciągarki
i bezpiecznie podebrać poszkodowanego. Takie działania także
regularnie trenujemy”, tłumaczy mjr pil. Pasich.
Dzięki stałej współpracy TOPR-u i słowackich służb ratowniczych (Horská záchranná služba) na początku grudnia piloci
z LGPR-u wzięli udział w treningu z psami lawinowymi. Były
to pierwsze loty, w czasie których zwierzęta znalazły się na pokładzie wojskowych śmigłowców. „Podczas szkolenia psy wraz
z przewodnikami były desantowane bezpośrednio na lawinisko.
Dzięki temu takie zespoły mogą od razu przystąpić do poszukiwania zasypanej osoby”, wyjaśnia Andrzej Marasek.
Nie była to jedyna sytuacja, gdy doszło do współpracy ze
Słowakami. W połowie grudnia w rejonie Wielkiej Fatry zeszła
lawina, która porwała dwóch skialpinistów. Na pomoc wezwano ratowników TOPR-u, którzy dysponują urządzeniem NeoSoft SAR, umożliwiającym lokalizację telefonów komórkowych należących do osób zasypanych przez lawinę. „Śmigłowiec wojskowy przetransportował użyczony Słowakom sprzęt
i dwóch specjalistów, ratowników TOPR-u. Tym razem nie udało się go ostatecznie wykorzystać do uratowania zasypanych”,
relacjonuje Andrzej Marasek.
Pomimo smutnego finału poszukiwań w zdecydowanej większości sytuacji poderwanie śmigłowca pozwala uratować życie.
Tak było podczas akcji przeprowadzonej na Czerwonych Wierchach. Wojskowy sokół został wezwany do mężczyzny, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki błyskawicznej reakcji ratownicy jeszcze w górach przywrócili jego funkcje życiowe, a następnie drogą powietrzną przetransportowali
poszkodowanego do szpitala. „Gdyby nie możliwość szybkiego
dowozu ratowników, wypadek ten skończyłby się śmiertelnie.
Dlatego jesteśmy wdzięczni pilotom wojskowym, że z nami
są”, podkreśla Andrzej Marasek.
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SŁUŻY W 100 BATALIONIE ŁĄCZNOŚCI.
SWOJE MARZENIA
O WOJSKU ZACZĄŁ REALIZOWAĆ JUŻ W KLASIE MUNDUROWEJ.

iedy po raz pierwszy pomyślał
Pan o tym, by zostać żołnierzem?
Choć w wojsku służył mój dziadek,
a żołnierzem zawodowym jest też mój
tata, długo nie wiedziałem, czy chcę
pójść tą drogą. Pierwsza myśl, by
związać swoją przyszłość z wojskiem, pojawiła się w drugiej klasie gimnazjum. Gdy stanąłem przed wyborem
szkoły średniej, postanowiłem spróbować edukacji w klasie wojskowej. Uznałem, że będzie to doskonała okazja, by
się przekonać, czy to faktycznie coś dla mnie. Rozpocząłem więc naukę w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, prowadzącym klasy
wojskowe.
Po ukończeniu szkoły średniej w 2015 roku zaczął Pan
konsekwentnie realizować swój plan…
Tak, z rekomendacją otrzymaną ze szkoły stawiłem się
w wojskowej komendzie uzupełnień i zgłosiłem chęć pełnienia trwającej jeszcze wtedy cztery miesiące służby przygotowawczej. Odbyłem ją w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

Był to dla Pana pierwszy dłuższy pobyt w armii. Spełnił
Pana oczekiwania?
Najtrudniejszy okazał się pierwszy tydzień, gdy z dnia
na dzień trzeba było wejść w wojskowy rytm. Potem było
już z górki, na co bez wątpienia miało wpływ to, że uczyłem się w klasie wojskowej. Znałem regulaminy, zasady
musztry, podstawy strzelania czy taktyki, więc wszystko
było raczej kwestią przypomnienia sobie tego, co już wcześniej poznałem, niż nauki od początku. Z każdym dniem
coraz bardziej też utwierdzałem się w przekonaniu, że chcę
być żołnierzem.
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Jak zatem znalazł się Pan w szeregach
zawodowców?
Dwa miesiące po skończeniu służby
przygotowawczej zostałem skierowany na
ćwiczenia rezerwy, a po nich otrzymałem
stopień szeregowego rezerwy. Wtedy
rozpocząłem starania o przyjęcie mnie do
służby zawodowej. Stawiłem się w WKU, przeszedłem badania
lekarskie i krótko po tym dostałem powołanie na etat ratownika
w 100 Batalionie Łączności w Wałczu. W trakcie zrobiłem kurs
pierwszej pomocy, potem trafiłem też na kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
W armii służy Pan od niemal sześciu lat. Jak z perspektywy
czasu ocenia Pan swoją decyzję o wstąpieniu do wojska?
Myślę, że dziś wybrałbym tak samo. Lubię to, co robię. Mam
też możliwości rozwoju zawodowego. Na początku roku zostałem skierowany na kurs podoficerski i dziś jako kapral służę na
stanowisku operatora w kompanii łączności. W najbliższym czasie czeka mnie służba na granicy polsko-białoruskiej. To na pewno wyzwanie, bo przecież z tego rodzaju zadaniami współczesne
wojsko jeszcze się nie mierzyło, ale też możliwość zdobycia nowych doświadczeń i posmakowania tego, do czego tak naprawdę jesteśmy jako żołnierze szkoleni podczas codziennej służby.
Wspiera Pan również młodych ludzi, którzy są w podobnej
sytuacji jak Pan kiedyś. Współpracuje Pan na przykład ze
szkołą, w której się uczył…
Z innymi żołnierzami z jednostki organizujemy dla uczniów
klas wojskowych szkolenia survivalowe czy z pierwszej pomocy, mamy też spotkania poświęcone służbie w armii. Opowiadamy młodzieży, jak wygląda codzienna służba, podpowiadamy, w jaki sposób mogą trafić do wojska. Wielu z nich rozważa
wstąpienie do armii zawodowej.
Rozmawiała PAULINA GLIŃSKA.
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N I W I C Z

Z Ce z a r y m
Wiśniewskim
o zakupie F-35
i możliwościach
samolotów piątej
generacji rozmawia
Ewa Korsak.

M I C H A Ł

pędził Pan wiele godzin za sterami myśliwców F-16,
a przez ostatnie cztery lata był Pan attaché obrony
w USA. Trudno o lepszego rozmówcę na temat F-35.
Zatem, Panie Generale, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o zakup samolotów piątej generacji?
Mamy podpisaną umowę na zakup tych maszyn, a teraz
przed nami przede wszystkim prace nad infrastrukturą lotniska w Łasku, która musi zapewnić samolotom F-35 bezproblemowe wejście do służby operacyjnej. Są plany dotyczące
tego, co i w jakiej kolejności ma powstać, ale kiedy ruszą
prace – tego nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć. Nie będzie to jednak długi, skomplikowany i kosztowny proces.
Lotnisko w Łasku jest dostosowane do potrzeb samolotów
czwartej generacji, więc nie wymaga wielkich inwestycji.
Kolejne zadanie, które przed nami stoi, jest związane
z personelem. Wiemy, ilu pilotów wyszkolimy w USA, wiemy, kogo poszukujemy i jakie wymagania muszą spełniać
kandydaci. Lista nazwisk pojawi się zapewne kilka miesięcy
przed wylotem na szkolenie. Pamiętajmy, że rozpocznie się
ono dopiero wtedy, gdy polskie samoloty będą wyprodukowane. Przed nami również stworzenie systemów informatycznych, które są niezbędne do pełnego wykorzystania sie-
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ciocentryczności systemu F-35. Bo owszem, samolot zbierze mnóstwo danych, ale będzie je
musiał również „taktycznie dystrybuować”.
Z tych informacji będą korzystać obsługi systemu Patriot?
Tak, chociaż akurat w tym przypadku jest to
proste, bo i patrioty, i F-35 są już zintegrowane
w systemie IBCS [Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, czyli system kierowania i dowodzenia obroną powietrzną]. Mamy
też kupione HIMARS-y. Amerykanie testują taki
sprzęt pod kątem współpracy z samolotami F-35
i wszystko wskazuje na to, że będzie można przesyłać informacje o potencjalnych obiektach uderzenia bezpośrednio z myśliwca do baterii ogniowej. W niedalekiej przyszłości samoloty F-35 mogą stać się podstawowym narzędziem służącym
do prowadzenia rozpoznania i zwalczania pocisków balistycznych w ich fazie startu.
Czy nasze siły zbrojne są gotowe na taką rewolucję?
Zadaniem Dowództwa Generalnego jest je na to
przygotować jeszcze przed przyjęciem F-35 do
służby. Przede wszystkim trzeba w pewnym sensie na nowo ukształtować siły powietrzne. W tej
chwili operujemy statkami powietrznymi trzeciej
i czwartej generacji. Kiedy przylecą F-35, maszyny trzeciej generacji zostaną wycofane ze służby.
Zmienią się nasze możliwości prowadzenia walki,
konieczna więc jest też zmiana doktryny użycia
sił powietrznych. Trzeba przygotować się do tego,
że pierwszy raz w ich historii będziemy użytkować platformę o tak olbrzymich możliwościach,
jeśli chodzi o rozpoznanie, działanie w systemie
obrony powietrznej, ale też realizację zadań

PO PRZYJĘCIU DO WYPOSAŻENIA SAMOLOTU
PIĄTEJ GENERACJI
BĘDZIEMY MUSIELI
NIEJAKO WYMYŚLIĆ
SIŁY POWIETRZNE
NA NOWO
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ofensywnych, których nie mogą wypełniać platformy czwartej generacji.
Czy to oznacza, że zajmiemy się wyłącznie maszynami piątej generacji? F-16 zejdą na boczny tor?
Nie, my stawiamy na integrację tych dwóch platform. Niektóre kraje, takie jak Belgia, Holandia, Norwegia, założyły
wykonywanie zadań w przyszłości z użyciem samolotów tylko
piątej generacji. Polska natomiast idzie śladem Stanów Zjednoczonych, Izraela czy Włoch, które szukają rozwiązań taktycznych w połączeniu korzystania z samolotów obu generacji.
Skoro wybiegamy w przyszłość, to zróbmy jeszcze jeden
krok dalej. Co po F-35?
Kolejny krok to program „Loyal wingman”. Chodzi o pozyskanie platform bezzałogowych o zmniejszonej wykrywalności, czyli bazujących na technologii stealth. Dzięki temu będą
one mogły brać udział w działaniach razem z F-35. Te bezzałogowce, które mamy dzisiaj, są dość łatwo wykrywalne, więc
nie ma większego sensu włączać ich w działania z samolotami piątej generacji. Ale to plany na przyszłość. I dobrze, bo
trudno sobie wyobrazić robienie wszystkiego jednocześnie.
Czy w czasie czteroletniego pobytu w USA na stanowisku
attaché obrony zajmował się Pan kwestią zakupów F-35
dla Polski?
Biuro attaché obrony wspierało proces negocjacji w sprawie
zakupu tych maszyn, choć oczywiście nie brało w nich udziału.
Ale w USA na pewno spojrzałem na program F-35 z nieco innej perspektywy. Miałem bardzo dużo kontaktów z JPO [Joint
Program Office], czyli biurem odpowiedzialnym za rozwój tej
konstrukcji. To potężna instytucja, w której jest zatrudnionych
około 3 tys. osób ze wszystkich rodzajów
sił zbrojnych. Pracują one nad unikatową
WIZY TÓWKA
koncepcją programu JSF [Joint Strike
Fighter] i jego „dziecka”, czyli F-35.
W jakim sensie unikatową?
Amerykanie pierwszy raz – i jestem
niemal pewien, że ostatni – zdecydowali się na taki program. Ustawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Po pierwsze,
miała powstać platforma budowana we
współpracy z partnerami międzynarodowymi. Opiera się zatem na pomyśle
i koncepcji rozwoju konstrukcji nie tylko na potrzeby sił zbrojnych USA. Amerykanie muszą wziąć pod uwagę jeszcze
zdanie innych uczestników programu.
A uwzględnienie w jednej konstrukcji
wszystkich wymagań nie jest łatwe. Po
drugie, koszty wyprodukowania samolotu i jego eksploatacji miały być porównywalne do generowanych przez
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maszyny czwartej generacji. To olbrzymie wyzwanie, bo
koszty sensorów i technologii stealth są bardzo wysokie. Kolejnym założeniem było to, aby wszystkie trzy warianty F-35
wywodziły się z jednego projektu, więc siły powietrzne, marynarka wojenna i piechota morska miały dostać samoloty,
których budowa i wyposażenie będą w 70% identyczne. Tego
założenia, podobnie jak dotyczącego kosztów eksploatacji, nie
udało się zrealizować.
Najważniejszym założeniem programu JSF było jednak
stworzenie samolotu piątej generacji.
Tak. A cechą charakterystyczną maszyn tej generacji jest
technologia stealth. Kształt samolotu oraz jego odpowiednie
pokrycie spowodowały zmniejszenie skutecznej powierzchni
odbicia radarowego. Dzięki temu systemy radarowe wykrywają go później, a pilot ma możliwość wykonania zadania
nawet w bardzo niekorzystnym środowisku, w którym jest
duże nasycenie systemów walki oraz służących do namierzania samolotów. Jednocześnie zakładano wyposażenie tej
platformy w mnóstwo sensorów zainstalowanych w kadłubie. I tak też się stało. F-35 ma właściwości, których nie miał
wcześniej żaden inny samolot. Zebrane przez sensory informacje z różnych źródeł są nakładane na siebie, dzięki czemu
pilot dostaje najlepszy obraz sytuacji taktycznej. To jeszcze
nie jest sztuczna inteligencja, ale algorytm systemu jest niesamowicie skuteczny.
Jak Pan wspomina swój czas spędzony w Waszyngtonie?
Był bardzo efektywny. Relacja między prezydentami
Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem była fantastyczna.
Również minister Mariusz Błaszczak miał bardzo dobre kontakty z sekretarzami obrony i z doradcami ds. bezpieczeństwa.
Środowisko pracy dla dyplomatów
z Polski było więc bardzo dobre,
a wszystkie drzwi stały dla nas otworem.

GEN. DYW.
CEZARY WIŚNIEWSKI

J

est zastępcą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Wcześniej był m.in. dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz 4 Skrzydła
Lotnictwa Szkolnego. Zajmował też
stanowisko szefa Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw
Bezpieczeństwa Lotów – przewodniczącego Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
W listopadzie 2016 roku został inspektorem sił powietrznych. W latach
2017–2021 był attaché obrony
w Stanach Zjednoczonych.

Czy wygrana Joego Bidena w wyborach prezydenckich zmieniła coś
w naszych relacjach?
Relacje Polska – USA na poziomie
polityczno-wojskowym mają się świetnie. Proszę zobaczyć, że gen. Adam
Joks został zastępcą dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA już wtedy,
gdy prezydentem był Joe Biden. Amerykańscy żołnierze są obecni w Polsce,
mamy wspólne projekty na przyszłość.
Tego może nie widać na co dzień, ale
Polska wykonuje olbrzymią pracę, by
zrealizować wspólne przedsięwzięcia,
takie jak choćby ćwiczenia „Defender
’22”. Nie wygląda na to, by któraś ze
stron przestała angażować się w tę
współpracę.
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ZDZ IKOT

Poprzeczkę
zawieszono wysoko
B

ędziemy globalną potęgą w cyberprzestrzeni – tak w skrócie można podsumować cel jasno zdefiniowany i wyrażany, zwłaszcza ostatnio, przez Wielką
Brytanię, a jej ambicje sięgają tutaj bardzo daleko. Potwierdza to opublikowana
w połowie grudnia nowa narodowa strategia cyberbezpieczeństwa (National Cyber Strategy 2022).
Duże zainteresowanie budzą w tym kontekście liczne wypowiedzi brytyjskiego
sekretarza obrony Bena Wallace’a, który nie tylko jednoznacznie wskazuje źródła
zagrożeń dla Zjednoczonego Królestwa, lecz także kreśli konkretne plany działania. Chodzi tu z jednej strony o zapewnienie wysokiego poziomu gotowości do
odpierania obecnych i przyszłych ataków, z drugiej zaś o trudny do osiągnięcia
w cyberprzestrzeni efekt odstraszania. Zgodnie z publicznymi oświadczeniami Wielka Brytania każdego dnia doświadcza ataków ze strony wrogich grup i państw, zwłaszcza Rosji,
Chin i Iranu. Jak podkreśla minister Wallace, zgodnie z prawem międzynarodowym atakowana Wielka Brytania ma prawo się bronić i będzie to robić, np. poprzez demontaż używanych przeciwko krajowi narzędzi takich, jak choćby serwery wykorzystywane do aplikowania oprogramowania typu ransomware czy spyware. Co ważne, Wielka Brytania zdecydowanie potwierdza, że zamierza rozwijać zdolności ofensywne, które umożliwią przeprowadzenie
ataku odwetowego, w tym wymierzonego w infrastrukturę krytyczną wrogiego państwa.
Jednym z filarów wspomnianej brytyjskiej cyberstrategii uczyniono globalne przywództwo, w ramach którego działania w cyberprzestrzeni oraz wiedza specjalistyczna w tej dziedzinie będą wykorzystywane w brytyjskiej polityce zagranicznej w odniesieniu zarówno do
współpracy z zagranicznymi partnerami, jak i kształtowania światowego cyberbezpieczeństwa. Zjednoczone Królestwo chce stać się międzynarodowym liderem w tej dziedzinie.
Wielka Brytania zamierza także wykorzystać własne zdolności cybernetyczne do zwiększenia przewagi strategicznej i promowania swoich interesów. Planuje m.in. wdrożenie międzynarodowej kampanii na rzecz cyberhigieny, aby zaostrzyć działania w stosunku do przestępczości w cyberprzestrzeni.
Warto zapoznać się z brytyjską strategią. Piszę o tym wiele, bo prezentowane w niej podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni uważam za bardzo
trafne. Definiując zagrożenia w domenie bezustannie podlegającej daleko idącym zmianom, a nieobjętej ograniczeniami wyznaczanymi przez fizyczne granice państw, należy dostosowywać do nich sposób postępowania. Poprzeczka musi być też zawieszona bardzo
wysoko. Do tego zawsze namawiam także w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa w Polsce. Nie mamy się czego wstydzić. Wręcz
przeciwnie, potencjał kadrowy, infrastrukturalny, finansowy, a także
charakter wyzwań, z którymi codziennie mierzą się nasi cybereksperci, już dziś stawiają nas w gronie liderów NATO. Cel strategiczny powinien być bardzo ambitny, a klarowność brytyjskiej wizji
niech będzie dla nas inspiracją.
TOMASZ ZDZIKOT jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Był wiceministrem obrony narodowej
oraz pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
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OD 1 STYCZNIA
2022 ROKU
W STRUKTURACH WP JEST
NOWY KOMPONENT – WOJSKA OBRONY
CYBERPRZESTRZENI
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Gen. bryg. KAROL MOLENDA, dyrektor NCBC-DKWOC: „My
nie przygotowujemy się na wojnę, jak inne rodzaje sił zbrojnych. My tę wojnę, czyli interakcję z przeciwnikiem w cyberprzestrzeni, mamy cały czas”.

Pandemia COVID-19
sprawiła, że dużą część
zawodowych i prywatnych
czynności żołnierze
i pracownicy resortu obrony
przenieśli do sieci. Wojsko
pracuje nad tym, żeby robili
to bezpiecznie.

W

N C B C - D K W O C

MAG DA L E NA
KOWA L S K A - S E N DE K

ostatnich dwóch latach ze względu
na pandemię koronawirusa wiele
dziedzin naszego życia skupiło się
w sieci. Za pomocą internetu chętniej podtrzymujemy więzi społeczne i rodzinne,
ale także uczymy się, studiujemy i pracujemy. Online łączymy się dziś z lekarzami, bierzemy udział
w konferencjach naukowych, kontaktujemy
z urzędami i różnego rodzaju instytucjami. Przeniesienie swoich działań do internetu stało się po
prostu wygodne i można się spodziewać, że wiele
rozwiązań stosowanych w czasie pandemii zostanie z nami już na zawsze.
Trzeba jednak pamiętać, że wzmożona aktywność w internecie niesie spore ryzyko. Służby na
całym świecie alarmują: pandemia koronawirusa
sprzyja cyberprzestępczości. Znacząco wzrosła
liczba popełnianych w sieci przestępstw, bo internetowi oszuści stosują coraz to nowe sposoby
działania. Podszywając się pod firmy kurierskie,
rozsyłają fałszywe linki i sugerują, że za ich pomocą będziemy mogli śledzić przesyłki, fałszują
e-maile od dostawców prądu zawierające nieprawdziwe faktury. Oszuści nie oszczędzili także banków i platform zakupowych. Polacy otrzymywali
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masowo SMS-y z fałszywymi wiadomościami
o nałożonej przez sanepid kwarantannie. Kliknięcie w dołączony do wiadomości link skutkowało
najczęściej przejęciem przez przestępców nie tylko danych, lecz także pieniędzy.
Wobec nowych wyzwań i wspomnianych zagrożeń stanęła także polska armia. Z drobną przestępczością, ale też poważniejszymi atakami cybernetycznymi od miesięcy mierzą się Narodowe
Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz
podległe mu jednostki. Z początkiem roku Centrum przeszło planową transformację. Obecnie
funkcjonuje jako NCBC-Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
PO PIERWSZE: BEZPIECZEŃSTWO
NCBC-DKWOC jest główną cyberjednostką
w Polsce, a w jej strukturach działa np. Zespół
Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Ministerstwa Obrony Narodowej,
tzw. CSIRT MON. To właśnie na Centrum spoczywa główny wysiłek zapewnienia cyberbezpieczeństwa całemu resortowi obrony. „My nie
przygotowujemy się na wojnę, jak inne rodzaje
sił zbrojnych. My tę wojnę, czyli interakcję
z przeciwnikiem w cyberprzestrzeni, mamy cały
czas”, podkreśla dyrektor NCBC-DKWOC
gen. bryg. Karol Molenda. Jego zastępca
płk Mariusz Chmielewski przyznaje zaś, że właśnie czas pandemii postawił przed Centrum
szczególne wyzwania. „Musieliśmy znacznie
przyspieszyć procesy modernizacyjne infrastruktury teleinformatycznej w MON-ie, by komunikacja była bezpieczna także podczas izolacji czy pracy zdalnej. Chodziło o to, by za pomocą naszej kluczowej sieci, czyli MILNET-Z,
można było prowadzić wideokonferencje na łączu
o dobrej jakości”, tłumaczy płk Chmielewski
i dodaje: „Zapotrzebowanie na bezpieczne łącza
wzrosło dwudziestokrotnie. Wykonaliśmy milowy
krok np. pod względem organizowania wideokonferencji [Video Teleconferencing – VTC]”. Nie
oznacza to oczywiście, że przed pandemią nie
dało się prowadzić VTC, ale ze względu na
przepustowość wojskowych łączy były one
znacznie gorszej jakości niż teraz. „Obecnie
wieloosobowe wideokonferencje są organizowane na poziomie zastrzeżonym, czyli z odpowiednim szyfrowaniem. Z VTC korzystają niemal
każdego dnia minister obrony narodowej, szef
Sztabu Generalnego WP i kluczowa kadra do-

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

CENTRUM JEST ODPOWIEDZIALNE ZA UTWORZENIE WOJSK OBRONY
CYBERPRZESTRZENI,
KTÓRE ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI
PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ
OPERACYJNĄ MAJĄ
OSIĄGNĄĆ DO KOŃCA
2024 ROKU
wódcza Wojska Polskiego. Co więcej, organizujemy także szyfrowane telekonferencje na poziomie międzyresortowym. Ostatnio prowadziliśmy
VTC szefa MON-u z Rządowym Centrum
Bezpieczeństwa”, mówi zastępca dyrektora
Narodowego Centrum. Cyberkonferencje znacząco przyspieszyły procesy planistyczne i dowódcze w armii. Zmniejszyła się także konieczność organizacji spotkań na poziomie jawnym
i zastrzeżonym. A to realnie zmniejszyło także
możliwości transmisji koronawirusa.
Kadra NCBC-DKWOC wyjaśnia, że pandemia
wymusiła doraźne organizowanie nowych kanałów łączności i dostępu do usług niejawnych dla
kluczowych osób w resorcie. Bezpieczną i szyfrowaną komunikację oraz możliwość zdalnego korzystania z wszelkich usług teleinformatycznych
Centrum zapewnia niezależnie od tego, czy dany
dowódca lub kierownictwo resortu jest w miejscu
pracy, czy znajduje się w izolacji. Poprawiono
bezpieczeństwo sieci jawnych MILNET-I oraz
niejawnych MILNET-Z.
„Kierowanie i dowodzenie siłami zbrojnymi
musi być procesem ciągłym. Nie mogliśmy pozwolić na żadne zakłócenia w tym obszarze
w czasie lockdownu. Naszym głównym wysiłkiem było więc zapewnienie bezpiecznego, zdalnego dostępu do poczty internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów oraz możliwości
współdzielenia treści, czyli narzędzi pozwalają-
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cych na udostępnianie zawartości dysków. A także zadbanie
o usługi na urządzeniach mobilnych, czyli telefonach jawnych i niejawnych”, wyjaśnia gen. Molenda.
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Płk MARIUSZ
CHMIELEWSKI: „Musieliśmy znacznie
przyspieszyć procesy
modernizacyjne infrastruktury teleinformatycznej w MON-ie,
by komunikacja była
bezpieczna także
podczas izolacji czy
pracy zdalnej. Chodziło o to, by za pomocą naszej kluczowej sieci, czyli
MILNET-Z, można
było prowadzić
wideokonferencje
na łączu o dobrej
jakości”.

PO DRUGIE: WIEDZA
W czasie pandemii Centrum dba o infrastrukturę teleinformatyczną szpitali wojskowych, także tych covidowych. Dla
wojsk obrony terytorialnej przygotowywało różnego rodzaju
portale informacyjne dotyczące punktów wymazowych,
a dla wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej stworzyło aplikacje do zarządzania danymi epidemiologicznymi
w resorcie. Przygotowywało także znaczące wsparcie dla
systemu rekrutacji do armii, zarządzanego przez Biuro do
spraw Programu „Zostań żołnierzem RP”. „Wiele zadań musimy wykonać z piątku na poniedziałek albo dostajemy alerty o zagrożeniu o 21.00. Choć naszej pracy nie widać, to zapewniam, że to głównie służba po godzinach”, przyznaje
płk Chmielewski.
Zastępca dyrektora NCBC-DKWOC wyjaśnia też, że
żołnierzy – podobnie jak całe społeczeństwo – dotknęły
zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Zauważa, że
do tych najpopularniejszych należał phishing, czyli wyłudzanie danych. „Pracowaliśmy, żeby uszczelnić wejścia do
naszych systemów, a wszystkie phishingowe wiadomości
mocno filtrowaliśmy. Tego było naprawdę sporo. Żołnierze
i pracownicy resortu otrzymywali SMS-y i e-maile z próbą
wyłudzenia danych”, mówi płk Chmielewski. Centrum
prowadziło więc kampanie SMS-owe, które miały uświadomić zarówno poziom zagrożenia dotyczący phishingu,
jak i konieczność rozdzielenia działalności prywatnej
i służbowej na komputerach oraz telefonach rejestrowanych w MON-ie. „Chodziło tu głównie o ograniczenie korzystania z poczty prywatnej na telefonach służbowych”,
precyzuje płk Chmielewski.
W 2018 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem szyfrowanego komunikatora, z którego bezpiecznie mogliby
korzystać żołnierze i pracownicy resortu obrony. „Popularne, ogólnie dostępne komunikatory korzystają z zewnętrznych serwerów i nie można mieć pewności co do jakości
szyfrowania i dostępności tych rozmów. Dlatego adaptując
stosowane już rozwiązania na rynku, postanowiliśmy stworzyć własny system bazujący na naszej infrastrukturze teleinformatycznej”, mówi gen. bryg. Karol Molenda i dodaje:
„Chcemy, by korzystający z komunikatora żołnierze i pracownicy, pisząc o jawnych sprawach służbowych, robili to
bezpiecznie”.
Komunikator stworzony w NCBC-DKWOC będzie jeszcze unowocześniany. Obecnie korzystają z niego minister
obrony narodowej i kluczowa kadra dowódcza WP.
W przyszłości dostęp do tego systemu mają mieć wszyscy
pracownicy i żołnierze.

prowadzi nabór do służby/pracy w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim

Służbę w SKW mogą pełnić osoby, które:
» posiadają obywatelstwo polskie,
» korzystają z pełni praw publicznych,
» wykazują nieskazitelną postawę moralną,
obywatelską i patriotyczną,
» dają rękojmię zachowania tajemnicy,
» posiadają co najmniej
wykształcenie średnie
lub średnie branżowe
i określone kwalifikacje zawodowe oraz
zdolność fizyczną
i psychiczną do
pełnienia służby.
Pełniąc służbę w SKW możesz razem z nami
przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa
RP oraz budować potencjał obronny państwa.

OFERUJEMY:
» ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego,
» stabilne warunki zatrudnienia w instytucji
państwowej,
» szansę zdobycia wyjątkowych umiejętności,
» konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym
rynku pracy,
» możliwość refundowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
oraz wykształcenia.

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i jesteś
zainteresowany naszą ofertą wyślij
swoje CV oraz list motywacyjny na
adres: rekrutacja@skw.gov.pl
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Po prostu

ROBIŁ SWOJE
Sierż. Marcin Pastusiak na misji niczym anioł
stróż ochraniał kolegów żandarmów, którzy
szkolili afgańską policję.
M AŁ GO R ZATA

S C HWA RZ GRUB ER

Z

awsze chciałem bronić innych i im pomagać”, powiedział 19-letni Marcin
Pastusiak, gdy odebrał wezwanie do
odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Trafił do Żandarmerii Wojskowej i tej formacji
pozostał wierny – w 2008 roku w stopniu starszego szeregowego rozpoczął zawodową służbę
na stanowisku patrolowy celowniczy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Była dla niego misją, podczas wykonywania zadań kierował się słowami
matki, Barbary Pastusiak: „Walcz dla innych, ale
też dla siebie”.
WIEDZIAŁ, CZEGO CHCE
„Razem odbyliśmy zasadniczą służbę wojskową, razem szkoliliśmy się w kompanii Grupy Bojowej UE i razem w 2010 roku polecieliśmy do
Afganistanu”, wspomina sierż. Marcin Lelental,
podoficer sztabowy w 2 Batalionie Manewrowym
w Oddziale Specjalnym ŻW. Zapamiętał Marcina
jako żołnierza, który z chłodną głową spokojnie
analizuje sytuację, a potem stwierdza: „Ćwiczymy
dalej”. Wysokie kwalifikacje i gotowość „Pasty” –
bo tak nazywali go koledzy – do podjęcia kolejnego wyzwania podkreśla także mł. chor. Konrad
Suchecki. Nie ma wątpliwości, że drzwi do kariery podoficera stały przed Marcinem otworem.
„Życzliwy, cichy, spokojny, ale wiedział, czego
chce”, wspomina Pastusiaka st. sierż. Jarosław
Muzyka, p.o. szef kompanii manewrowej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim. Poligonowe szkolenia przed wyjazdem na misję do Afganistanu weryfikowały
umiejętności żołnierzy, a także pozwalały im się
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bliżej poznać. Podoficer podkreśla, że Marcin ten
egzamin zdał celująco. „Niewielu jest takich ludzi
– nie tylko z charakterem, lecz także z charyzmą”, dodaje.
Mł. chor. Konrad Suchecki,
wspominając długie męskie
rozmowy, opowiada, jak
więzi powstałe podczas
szkoleń, ćwiczeń na poligonach oraz na misjach przetrwały także poza służbą.
„Tworzyliśmy zwartą grupę
koleżeńską. Marcin wzbudzał zaufanie. Wiedziałem,
że zawsze mogę na niego liczyć”, dodaje.
MISTRZ OPANOWANIA
Służba na VIII zmianie PKW pod Hindukuszem
była drugą misją st. szer. Marcina Pastusiaka
(w 2008 roku służył w PKW UNIFIL w Libanie).
„Wzorowy żołnierz, gotów na kolejne wyzwania,
lubiany przez kolegów. Nie rzucał się w oczy, po
prostu robił swoje”, mówi o st. szer. Pastusiaku jego ówczesny dowódca. St. szer. Pastusiak był
młodszym operatorem w operacyjnym zespole
doradczo-łącznikowym ds. policji. Służył w plutonie, który wspierał afgańską policję w dystrykcie Karabach. Jeździł jako strzelec w wieży rosomaka, wyposażony w wielkokalibrowy karabin
maszynowy 12,7 mm bacznie obserwował okolicę. „Chronił nas niczym anioł stróż. Ubezpieczał,
abyśmy mogli się skupić na wykonywaniu zadań,
m.in. w czasie rozmów ze starszyzną wioski, na
wspólnych patrolach z Afgańczykami, podczas

Poligonowe szkolenia
przed wyjazdem na
misję do Afganistanu
weryfikowały umiejętności żołnierzy, a także pozwalały im się
bliżej poznać. Marcin
zdał ten egzamin celująco.
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wystawiania punktów kontrolnych czy zabezpieczania szkoleń”, wspomina dowódca.
„Nie każdy może usiąść w wieżyczce”, uważa st. sierż.
Jarosław Muzyka. Jak podkreśla, trzeba mieć oczy dookoła głowy, umieć szybko podejmować decyzje. Taki był
właśnie Marcin. Wiedział, że od jego reakcji na zagrożenie może zależeć życie kolegów. Podobną opinię wyraża
sierż. Marcin Lelental. Jest przekonany, że opanowanie
Marcina sprawiło, że został wyznaczony na stanowisko na
wieży rosomaka.
ZABÓJCZY AJDIK
Po wyborach parlamentarnych i ofensywie talibów w czasie VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie kolejna, VIII zmiana PKW wspierała afgańskie władze i lokalną administrację w prowincji Ghazni poprzez realizację programów rozwojowych i odbudowę infrastruktury
cywilnej. Był to także czas nasilonych walk, gdyż talibowie
często atakowali żołnierzy NATO. Pierwsze trzy miesiące
VIII zmiany minęły jednak w miarę spokojnie. Tragiczny
okazał się 22 stycznia 2011 roku. Kolumna pojazdów wracała do bazy w dystrykcie Karabach. Żołnierze operacyjnego
zespołu doradczo-łącznikowego byli na patrolu z afgańską
policją. Wielokrotnie jeździli tą drogą, ale ukryty głęboko
pod ziemią ajdik (IED, czyli improwizowane urządzenie wybuchowe) wybuchł właśnie tego dnia. W powietrze wyleciał
przedostatni wóz w kolumnie.
„Usłyszałem głuchy huk, jakby wybuchło coś w podziemiach. Zobaczyłem, że jeden z rosomaków stoi w poprzek
drogi, ale w tumanie kurzu niewiele dało się dostrzec”,
wspomina sierż. Marcin Lelental. Na miejsce wybuchu natychmiast zostały wezwane śmigłowce ratownicze oraz siły
szybkiego reagowania. „Podczas przejazdu kolumny pod
jednym z transporterów Rosomak eksplodowała mina pułapka”, przekazała sekcja informacyjno-prasowa Polskich Sił
Zadaniowych. Dwie osoby – st. szer. Marcin Pastusiak i ratownik medyczny Marcin Knap – zginęły na miejscu.
Poległych żegnał dowódca VIII zmiany Polskich Sił Zadaniowych gen. bryg. Andrzej Reudowicz.
„Drodzy Marcinowie. Przyjechaliście tutaj, tak jak my
wszyscy, żeby pomagać ludziom. Myślę, że mieliście wiele
satysfakcji z tego, co robiliście […], widząc uśmiechy dzieci i dorosłych. Mieliście wiarę do końca w słuszność tego,
co robicie”, powiedział generał podczas ceremonii pożegnania, zanim owinięte biało-czerwoną flagą trumny odleciały do Polski.
ŻYJE WE WSPOMNIENIACH
St. szer. Marcin Pastusiak został pośmiertnie awansowany
do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu.
Rozkazem komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej
gen. bryg. Mirosława Rozmusa został on także uhonorowany
Odznaką Honorową Żandarmerii Wojskowej „za szczególne
osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej […] w Is-

lamskiej Republice Afganistanu oraz wyjątkową ofiarność
i odwagę w czasie wykonywania działań bojowych przeciwko aktom terroru”.
„Minęło dziesięć lat, a Marcin nadal żyje w naszych
wspomnieniach”, zapewniają żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Gdy w rocznicę śmierci przyjeżdżają̨na jego grób,
nie tylko zapalają̨ znicze, ale wspólnie z Barbarą Pastusiak
oglądają też filmy, które na misjach kręcił Marcin. Co roku w kwietniu wojskowi i cywile biorą także udział w Biegu Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Oprócz sierż. Marcina Pastusiaka w Afganistanie zginął
kpr. Grzegorz Bukowski. Żandarmi zapalają wówczas znicze przed obeliskiem poświęconym poległym i zastygają
w minucie ciszy. „Pamiętamy nie tylko o naszych kolegach, którzy zginęli, ale także o ich rodzinach. Barbarze
Pastusiak pomagamy w pracach remontowych w domu, który zbudowała po śmierci Marcina – jesteśmy tam częstymi
gośćmi. Siadamy przy ognisku i wspominamy »Pastę«”,
podsumowuje mł. chor. Konrad Suchecki.

PO LEGLI

Pamiętamy

st. chor. sztab. Mieczysław Jaszczuk
17 stycznia 1998 roku,
UNIFIL Liban
sierż. Marcin Pastusiak
22 stycznia 2011 roku,
PKW Afganistan
rat. med. Marcin Knap
22 stycznia 2011 roku,
PKW Afganistan
mjr Krzysztof Woźniak
23 stycznia 2013 roku,
PKW Afganistan
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Brytyjscy żołnierze porwani w Sierra
Leone zostali uwolnieni po 16 dniach
niewoli. Komandosom SAS zajęło to
nie więcej niż 20 minut.
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SEKRETY, TAJEMNICE, LEGENDY...
WSZYSTKIE OPERACJE
WOJSK SPECJALNYCH SĄ
ŚCIŚLE TAJNE. KULISY NIEKTÓRYCH Z NICH WYCHODZĄ JEDNAK NA ŚWIATŁO DZIENNE.
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SAS, CZYLI SPECIAL
AIR SERVICE, JEST
UWAŻANA ZA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ SPECJALNĄ NA ŚWIECIE,
STANOWI TRZON SIŁ
SPECJALNYCH WIELKIEJ BRYTANII. JEJ
DOMENĄ SĄ OPERACJE UWALNIANIA ZAKŁADNIKÓW

Sierra Leone, państwie
położonym w zachodniej
Afryce, w 1990 roku wybuchła wojna domowa.
Kraj na lata pogrążył się w chaosie.
W rękach sił rządowych pozostawała
jedynie stolica – Freetown, a w całym
państwie rządziły grupy rebeliantów.
Kres tej dramatycznej sytuacji miał
nastąpić w 1999 roku, kiedy między
rządem Sierra Leone a Zjednoczonym
Frontem Rewolucyjnym, skupiającym
grupy rebeliantów, został zawarty pokój. Aby nie doszło znowu do zamieszek, do Sierra Leone zostały wysłane
siły pokojowe Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Kontyngent tworzyło
13 tys. żołnierzy, głównie brytyjskich. Wśród nich znalazło
się 11 należących do Royal Irish Regiment, o których jest ta
historia: mjr Alan Marshall, kpt. Flaherty, sierż. Head,
sierż. Smith, kpr. Sampson, kpr. Ryan, kpr. Mackenzie oraz
rangersi Gaunt, McVeigh, Rowell i MaGuire. To właśnie oni
wraz z por. Musą Bangurą, oficerem łącznikowym z Sierra
Leone, 25 sierpnia 2000 roku wyjechali na patrol w zachodniej części kraju.

UPROWADZENI W DŻUNGLI
Żołnierze poruszali się po dżungli trzema wojskowymi
samochodami. Po drodze przez dłuższy czas czuli pewien
niepokój, odnosili wrażenie, że są obserwowani. Okazało
się, że mieli rację, bo nagle na ich drodze pojawili się rebelianci z grupy zbrojnej West Side Boys – kilkudziesięciu
świetnie uzbrojonych, a przy tym nieobliczalnych, pijanych
i naćpanych mężczyzn. Mjr Alan Marshall, dowódca Brytyjczyków, szybko się zorientował, że w starciu z nimi nie
mają szans. By nie sprowokować rebeliantów do oddania
strzałów, poprosił swoich ludzi o odłożenie broni. Chciał
wytłumaczyć liderowi grupy napastników, że to tylko rutynowy patrol, ale ten nie dał mu żadnych szans. Zaczął bić
majora, zanim dokończył on zdanie. West Side Boys zabrali Brytyjczyków w głąb dżungli, do wioski Geberi Bana,
gdzie znajdowała się ich siedziba. Tam żołnierze poznali
ich przywódcę – Fodaya Kallaya. Zostali uwięzieni i byli
poddawani torturom.
Wkrótce do Wielkiej Brytanii dotarła informacja o porwaniu patrolu. Premier Tony Blair natychmiast zwołał
sztab kryzysowy, którego zadaniem było opracowanie planu odbicia zakładników. Nie mógł się tym zająć nikt inny
niż komandosi z SAS (Special Air Service), SBS (Special
Boat Service) oraz 1 Pułku Spadochronowego. Operacja
otrzymała kryptonim „Barras”. Ale żołnierze biorący
w niej udział nadali jej nazwę „Pewna śmierć”.
Stratedzy zdawali sobie sprawę, że jeśli nie uda się szybko
odbić żołnierzy, prawdopodobnie wszyscy zginą. Porywacze
nie mogli dowiedzieć się o przerzucie komandosów, bo od

razu rozpoczęliby egzekucje. Dlatego
jednocześnie trwały przygotowania do
operacji specjalsów i negocjacje z porywaczami, które prowadził dowódca
Royal Irish Regiment płk Simon
Fordham. Udało mu się dojść do porozumienia z przywódcą rebeliantów,
gdy obiecał, że przekaże mu telefon satelitarny oraz jedzenie w zamian za
uwolnienie pięciu zakładników. Zażądał jednak dowodu na to, że żołnierze
żyją. Wynegocjował dwa spotkania. Za
drugim razem brytyjski żołnierz uścisnął dłoń dowódcy i niezauważenie
przekazał mu karteczkę z narysowaną
mapą obozu i zaznaczonym miejscem,
gdzie są przetrzymywani.
Informacje natychmiast trafiły do zespołu planującego
akcję. Komandosi zbudowali makietę obozu i ćwiczyli na
niej wszystkie możliwe scenariusze, powtarzając je bez
końca. Równolegle wciąż prowadzono negocjacje, w których wyniku pięciu żołnierzy zostało uwolnionych. Ich
opowieści o nieludzkim traktowaniu więźniów sprawiły, że
bieg spraw przyśpieszył. Tortury widziała również grupa
komandosów, która przedostała się w okolice wioski
Geberi Bana, żeby obserwować, co dzieje się w obozie.
Widzieli oni m.in., jak rebelianci torturowali więźniów. Ze
szczególnym okrucieństwem traktowali oficera łącznikowego z Sierra Leone, którego uważali za zdrajcę. Bili go
do nieprzytomności i przetrzymywali w dole kloacznym.
Ukryci w pobliskich zaroślach brytyjscy specjalsi nie mogli w żaden sposób zareagować, żeby się nie zdemaskować. Podobno ukrywali się przez pięć dni, w zasadzie nie
ruszając się z miejsca.
W końcu plan operacji był gotowy. Problem stanowił tylko przerzut żołnierzy do Geberi Bany. Większa grupa komandosów nie mogła udać się tam piechotą, ponieważ teren otaczający wioskę był pełen niewielkich baz rebeliantów i posterunków. Ryzyko wykrycia okazało się zbyt duże.
Nie mogli podpłynąć na pontonach ze względu na niski
stan wody w rzece. Najkorzystniejszą opcją wydawała się
droga powietrzna, chociaż i ona niosła olbrzymie ryzyko –
West Side Boys mogli usłyszeć zbliżające się śmigłowce.
Jednak planiści szacujący ryzyko przeróżnych wariantów
właśnie ten sposób ocenili jako najlepszy. W operacji wzięły udział śmigłowce szturmowe Lynx – przetransportowane
z Wielkiej Brytanii do Sierra Leone herkulesami, transportowe chinooki, które przyleciały z Dakaru, stolicy Senegalu, oraz uzbrojony Mi-24 z Republiki Południowej Afryki.

WOLNOŚĆ W 20 MINUT
10 września 2000 roku o godzinie 6.16 z lotniska we
Freetown wystartowały trzy chinooki, które transportowały
spadochroniarzy, oraz trzy lynxy i Mi-24, które miały
zniszczyć obóz West Side Boys. Porę dnia wybrano
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TO BYŁA BŁYSKAWICZNA AKCJA.
OD JEJ POCZĄTKU
DO MOMENTU
UWOLNIENIA
ZAKŁADNIKÓW
NIE MINĘŁO NAWET
20 MINUT
idealnie. Piloci śmigłowców nie musieli już używać gogli
noktowizyjnych, a jednocześnie nadal panował mrok, który
uśpił czujność rebeliantów. W ciągu kilkunastu minut maszyny znalazły się nad Geberi Banią. Wszystko, co wydarzyło się potem, wyglądało jak sceny z filmu akcji.
Żołnierze z dwóch chinooków desantowali się do wioski
na linach, po chwili dołączyli do nich komandosi z dżungli.
Specjalsi z trzeciej maszyny wylądowali w okolicy. West
Side Boys dali się zaskoczyć. Kiedy zostali zaatakowani,
wychodzili z baraków zaspani, pijani, pod wpływem narkotyków. Brytyjczycy nie dali im żadnych szans. Zabijali kolejnych bandytów. Lynxy i Mi-24 z powietrza ostrzeliwały
baraki, zmiatały je wręcz z powierzchni ziemi.
Zakładnikami zajęli się zwiadowcy, którzy wcześniej obserwowali wioskę. Otoczyli barak, w którym przetrzymywano Brytyjczyków, sprawnie ewakuowali ich na pokład
jednego ze śmigłowców. To była błyskawiczna akcja. Od jej
początku do tego momentu nie minęło nawet 20 minut.
Śmigłowiec przetransportował uwolnionych zakładników
na pokład brytyjskiego okrętu „Sir Percivale”, zakotwiczonego w pobliżu Freetown. Komandosi, którzy zostali
w wiosce, przez niemal dwie godziny toczyli walki z rebe-
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West Side Boys – sprawcy porwania brytyjskich żołnierzy

liantami. West Side Boys ponieśli sromotną klęskę. Potwierdzono, że 25 bojowników zginęło, a 18, w tym ich dowódca, zostało pojmanych. Po stronie brytyjskiej śmierć
poniósł jeden spadochroniarz.
KONIEC WOJNY
Operacja „Barras” jest uznawana za największą akcję
uwolnienia zakładników w powojennej historii Wielkiej Brytanii. Jej skutkiem było rozbicie West Side Boys oraz zakończenie wojny domowej w Sierra Leone. Po latach kulisy operacji zostały ujawnione, ale pozostało jedno pytanie, na które do dziś nie ma odpowiedzi. Co brytyjski patrol robił na
terenie opanowanym przez West Side Boys? Według brytyjskiej armii żołnierze jechali wykonać misję polegającą na
nawiązaniu łączności z jordańskimi siłami pokojowymi
w mieście Masiaka. Ale dlaczego zjechali z trasy prowadzącej do miasta? Czy chcieli zebrać informacje wywiadowcze
dla Wielkiej Brytanii? Tego prawdopodobnie nigdy się nie
dowiemy. Dowódca brytyjskiego patrolu mjr Adam Marshall
stroni od mediów. Nie chce wracać pamięcią do dramatycznych wydarzeń sprzed ponad 20 lat i mówić o tym, jaki los
zgotowali im chłopcy z zachodniej strony piekła.

ARMIA / WOJNA
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MILITARIA
/ PRZEGLĄD

WYŚCIG

GIGANTÓW
Armie zwaśnionych
od dziesięcioleci

Indii i Pakistanu

Pierwsze licencyjne T-90 przekazano
armii indyjskiej w 2009 roku, a planowano, że do 2010
roku otrzyma 300 sztuk. Tymczasem w 2019 roku oszacowano, że do tego czasu powstało około 400 licencyjnych T-90.

dysponują tysiącami czołgów
i nadal inwestują w tego typu
uzbrojenie.

S T R I N G E R / X I N H U A / E A S T
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LEKKI CZOŁG
P
o krwawych starciach
żołnierzy indyjskich
z chińskimi w czerwcu
2020 roku w regionie Ladakh zaczął się tworzyć
nowy teatr działań dla sił
pancernych. Chiny rozmie-

ściły na pograniczu lekkie
czołgi typ 15, a Indie T-90.
Hinduscy wojskowi uznali
jednak, że 46-tonowe wozy
nie są idealnym rozwiązaniem w warunkach górskich. Dlatego w kwietniu

P

2021 roku uruchomiono
procedurę zakupu 350 lekkich czołgów o masie do
25 t. W kręgu zainteresowania są te powstałe m.in.
w Rosji, Republice Korei
i Izraelu.

akistan i Indie dysponują bronią
nuklearną, ale liczą się z tym,
że może dojść między nimi do
ograniczonego konfliktu zbrojnego, takiego jak wojna o Kargil w 1999 roku. Jego prawdopodobieństwo jest duże z powodu istniejącego od ponad
siedemdziesięciu lat sporu terytorialnego o Kaszmir, gdzie co
jakiś czas dochodzi do starć na dzielącej ten region
tzw. linii kontroli. Oba państwa rozbudowują zatem
swoje siły konwencjonalne, a ich armie są potęgami
z tysiącami czołgów. Nawet gdy po zakończeniu
zimnej wojny państwa europejskie redukowały liczbę tych maszyn, południowoazjatyccy rywale nabywali setki wozów bojowych coraz nowszych typów.
Topografia górzystego Kaszmiru nie sprzyja użyciu czołgów. Potencjalnym teatrem działań jedno-
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Parada z okazji Dnia Republiki Indii organizowana co roku w Nowym Delhi jest okazją
do zaprezentowania nowoczesnego sprzętu wojskowego, jakim dysponuje ten kraj.
Na zdjęciu Bhishma
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stek ciężkich są tereny na południe od niego, gdzie
rozciąga się wielka Nizina Hindustańska. To przez
nią biegnie około dwie trzecie liczącej ponad
3,2 tys. km granicy indyjsko-pakistańskiej. Z Kaszmirem graniczy podzielony pomiędzy dwa państwa
Pendżab. Na południu sąsiaduje z Pendżabem prowincja Sindh, w której centrum znajduje się równina wzdłuż Indusu. Na południowo-wschodnich
krańcach Pendżabu leży piaszczysta pustynia Thar,
w większej części w granicach indyjskiego stanu
Radżastan. Na południe od Thar, w indyjskim stanie
Gudżarat i pakistańskim Sindhu, znajduje się Wielki Rann, pustynia solna.
Gdyby wybuchł kolejny konflikt zbrojny pomiędzy Indiami i Pakistanem, to właśnie te tereny byłyby głównym teatrem działań wojennych, ponieważ
pozwalają na rozwinięcie się dużym jednostkom
ciężkim. Stąd wszystkie istniejące w armii indyjskiej dywizje pancerne i zmechanizowane oraz
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Ardżun jest pierwszym zaprojektowanym od podstaw indyjskim
czołgiem.

Fragment silnika czołgu prezentowany na wystawie pojazdów opancerzonych
i sprzętu obronnego w Chennai w Indiach, 13 grudnia 2021 roku

WYŚCIG PANCERNY NA SUBKONTYNENCIE TRWA OD LAT I NIC
SIĘ W TEJ KWESTII NIE ZMIENI.
INDIE I PAKISTAN NADAL BĘDĄ
WYDAWAŁY MILIARDY NA ZAKUPY
NOWYCH CZOŁGÓW I MODERNIZACJĘ JUŻ POSIADANYCH
samodzielne brygady są w korpusach podporządkowanych
trzem dowództwom operacyjnym mającym działać na kierunku zachodnim. Po drugiej stronie granicy jest podobnie. Większość jednostek pancerno-zmechanizowanych armii pakistańskiej jest rozmieszczona w prowincjach Pendżab i Sindh.
STRATEGICZNI PARTNERZY
Oprócz topografii terenu wpływ na działania wojsk ma infrastruktura komunikacyjna, zwłaszcza gęstość i jakość sieci drogowej oraz nośność mostów i wiaduktów. Dlatego siły zbrojne

Indii i Pakistanu wolą czołgi średnie niż ciężkie, o masie do
50 t. Na poglądy tamtejszych wojskowych w kwestii użycia
broni pancernej z pewnością wpłynęła kilkudziesięcioletnia
współpraca ze strategicznymi partnerami – Pakistanu z Chinami i Indii ze Związkiem Sowieckim, a potem Rosją. Dostawcy
ci oferują w przystępnych cenach nie tylko gotowe maszyny,
lecz także licencje i technologie.
W armii indyjskiej ostatnim zachodnim wozem był Vijayanta, wersja opracowanego na eksport brytyjskiego pojazdu
Vickers Mk 1. Produkowano go w latach 1963–1983 w Heavy
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VT4, najpotężniejszy chiński
czołg dostępny na eksport,
w 2019 roku został wybrany
jako nowa maszyna dla pakistańskich wojsk pancernych.
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Od 2003 roku Pakistan zmodernizował od kilkuset do
ponad 1 tys. czołgów typu 59 do wersji Al-Zarrar. Wóz,
który jest chińską wersją sowieckiego T-54A, otrzymał
m.in. zupełnie nową wieżę z gładkolufową armatą kalibru 125 mm oraz nowe opancerzenie.

Vehicles Factory w Avadi, a w 2008 roku został wycofany ze
służby. Równocześnie z produkcją vijayanty ruszył zakup czołgów ze Związku Sowieckiego, najpierw T-54 i T-55, a potem
T-72. Jeśli chodzi o te ostatnie maszyny, Indie nie ograniczyły
się do importu, lecz nabyły też licencję na ich produkcję, która
została uruchomiona w Avadi w połowie lat osiemdziesiątych.
Ostatnie T-72 Ajeya zjechały z linii montażowej w 2002 roku.
Armia indyjska otrzymała ponad 2400 wozów różnych wersji.
Po rozpadzie Związku Sowieckiego miejsce dostawcy czołgów dla Indii zajęła Federacja Rosyjska, w której w 2001 roku
zamówiono pierwsze T-90. Oznaczenie to otrzymał na potrzeby marketingowe głęboko zmodernizowany T-72. Umowa dotyczyła 310 wozów w przeznaczonej na eksport wersji T-90S,
produkowanych przez korporację Uralska Fabryka Wagonów
w Niżnym Tagile. Dostarczono 124 gotowe czołgi i 186 w ze-
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stawach, które zmontowano w Avadi. Indie, podobnie jak
w przypadku T-72, nabyły licencję na wytwarzanie T-90.
W 2006 roku w tamtejszych mediach pojawiła się informacja,
że do 2020 roku powstanie na licencji 1000 zmodyfikowanych
czołgów T-90 Biszma. Problemy technologiczne z produkcją
niektórych komponentów, w tym armaty czołgowej, sprawiły,
że od początku program miał opóźnienia. Pierwsze licencyjne
T-90 przekazano armii w 2009 roku, a planowano, że do 2010
roku otrzyma ona 300 sztuk. Tymczasem w 2019 roku oszacowano, że do tego czasu powstało około 400 licencyjnych T-90.
Niejasności co do niektórych zamówień sprawiają, że nie wiadomo, iloma tak naprawdę czołgami tego typu dysponuje armia indyjska. Szacuje się, że od ponad 1000 do około 1300.
Do Pakistanu ostatnie zachodnie czołgi – używane amerykańskie M-48 Patton – dotarły w latach 1961–1964,
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GDY PO ZAKOŃCZENIU ZIMNEJ
WOJNY PAŃSTWA EUROPEJSKIE
REDUKOWAŁY LICZBĘ MASZYN,
POŁUDNIOWOAZJATYCCY RYWALE
NABYWALI SETKI WOZÓW BOJOWYCH CORAZ NOWSZYCH TYPÓW

Nie wiadomo, ile
czołgów typu Al-Khalid (na zdjęciu), zaprojektowanych we
współpracy z Chinami, wyprodukowano
do początku XXI wieku w zakładzie Heavy
Industries Taxila
w Pakistanie.

ponieważ w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
dostawcą czołgów dla tamtejszej armii stały się
Chiny, będące w konflikcie zarówno z Indiami
(wojna graniczna w 1962 roku), jak i ze Związkiem Sowieckim (spory ideologiczne). Do 1988 roku do Pakistanu trafiło zatem około 1700 czołgów T-59. Co więcej,
w latach siedemdziesiątych Chińczycy pomogli stworzyć na
północy Pendżabu, w Taksili, zakład, który początkowo je
remontował, a potem unowocześniał.
Z czasem w Taksili rozpoczęto produkcję licencyjną chińskich czołgów. Najpierw były to wozy typu 69-II i typu 85-II
AP – armia pakistańska otrzymała po kilkaset sztuk tych maszyn. Od przełomu wieków zaczęto wytwarzać tam opracowane w bliskiej kooperacji z Chinami czołgi Al-Khalid, w tym
ich nową wersję Al-Khalid I. Podobnie jak w przypadku Indii

nie ma oficjalnych danych, ile takich maszyn wyprodukowano w Heavy Industries Taxila. Część źródeł podaje, że armia pakistańska otrzymała 300 wozów w wersji Al-Khalid, a inne, że 350 lub 400. Do
tego dodawane jest od około 20 do ponad 100 czołgów w wersji Al-Khalid I, w której unowocześniono m.in. system kierowania ogniem, celowniki, klimatyzację oraz zwiększono zapas
przewożonej amunicji do armaty i karabinów maszynowych.
Współpraca z Chinami jest kontynuowana. W 2019 roku armia pakistańska wybrała jako swój przyszły czołg VT4. Wóz
ten, noszący wcześniej oznaczenie MBT-3000, został opracowany przez China North Industries Group Corporation (Norinco) głównie na eksport. Pierwsze VT4 wyprodukowane w zakładzie Baotou w prowincji Mongolia Wewnętrzna dostarczono w kwietniu 2020 roku. Nigdy oficjalnie nie pojawiła się
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wojsko chciałoby uruchomić FRCV (zamówienie na 1770 egzemplarzy) przed
2030 rokiem. Nowy czołg, który zastąpi
T-72, ma ważyć 45–50 t i służyć do
działania zarówno na terenach wysokogórskich, jak i pustyniach.
DWIE ŚCIEŻKI
Co ciekawe, w przypadku FRCV poIndyjskie ministerstwo obrony niermia indyjska otrzymała ponad
jawia się określenie „platforma”, czyli
dawno zamówiło 118 sztuk czołgów
2400 czołgów T-72. Na liczbę
chodzi nie tylko o same czołgi, ale
krajowego projektu Ardźun Mk 1A.
tę składają się zarówno czołgi wyo rodzinę pojazdów pancernych. IntereWóz ten stanowi finalny produkt prograprodukowane na licencji w zakłasujący może być więc dla indyjskiej armu, którego początki sięgają połowy lat
dach w Avadi, jak i te kupione
mii rosyjski projekt T-14 Armata, bo
siedemdziesiątych. Pierwotny plan przew Związku Sowieckim. Na zdjęciu
już zaprezentowano w jego ramach
widywał, że rodzimy średni czołg bężołnierz armii indyjskiej na tle czołczołg i bojowy wóz piechoty powstałe
dzie gotowy do produkcji w 1985 roku.
gu T-72 podczas obchodów Dnia
na bazie tej samej platformy. Nie przyBłędne założenia wstępne jednak spraZwycięstwa w Nowym Delhi.
padkiem w 2020 roku w mediach pojawiły, że zaprojektowany pojazd był
wiły się informacje, że Indie są zainteprzestarzały w porównaniu z ówczesnymi maszynami zachodnimi czy sowieckimi. Zmiana pro- resowane zakupem około 500 T-14. Innymi preferowanymi
jektu wydłużyła prace i pierwsze zamówienie na 124 wozy czołgami są ukraiński T-84 Opłot, południowokoreański K2
Ardźun Mk 1 złożono w 2000 roku. Po przekazaniu czołgów i francuski Leclerc.
Pakistan sygnalizował chęć zakupu od Rosji 360 sztuk
armii w trakcie użytkowania pojawiały się problemy techniczne i usterki. Stąd równolegle z produkcją Mk 1 trwały T-90. Moskwa jednak raczej nie zawrze transakcji, która rozprace nad udoskonaleniem tej konstrukcji. W wersji Mk 1A wścieczyłaby największego odbiorcę jej uzbrojenia, zwłaszwprowadzono kilkadziesiąt modyfikacji i usprawnień, ale cza że na rynku indyjskim czuje już oddech zachodnich rywali. Bardziej realna wydaje się współpraca Pakistanu
masa czołgu wzrosła z 62 do 68 t.
Chociaż w badaniach porównawczych w 2010 roku ardźun z Ukrainą. Wszak w końcu lat dziewięćdziesiątych Pakistańwypadł lepiej niż T-90, ubiegłoroczne zamówienie będzie czycy kupili od niej 320 czołgów T-80UD, a w ukraińskie
prawdopodobnie ostatnie. Jednym z powodów jest przekona- silniki są wyposażone wozy Al-Khalid. Rozmowy z Ukraińnie indyjskich wojskowych, że na kierunku pakistańskim le- cami o modernizacji maszyn do wersji podobnej do T-80
piej sprawdzą się lżejsze czołgi. Innym powodem zakończenia Opłot-M już się rozpoczęły. Możliwe, że obejmie ona rówprogramu jest to, że wiele jego komponentów pochodzi z za- nież typ 85-IIAP.
Ze względu na ograniczone środki finansowe obie armie
granicy i zdarza się, że są trudno dostępne. To zaś przekłada
się na cenę produktu. Pojawił się jednak zarzut, że wojskowi muszą przebudowywać starsze czołgi. Dlatego w Pakistanie
nie traktowali równo ardźuna i biszmy, przymykając oko na zmodernizowano setki T-59 do wersji Al-Zarrar. Czołgi, które
są chińską wersją T-54A, otrzymały m.in. wieżę z gładkoluforóżne niedociągnięcia w przypadku tego drugiego.
Problemy z pracami nad ardźunem spowodują, że czołg no- wą armatą kalibru 125 mm oraz nowe opancerzenie. Indie nawej generacji dla armii indyjskiej w ramach programu „Futu- tomiast postanowiły unowocześnić 1600 sztuk T-72. Z myślą
re Ready Combat Vehicles” (FRCV) powstanie prawdopodob- o tym zapadły decyzje o zakupie nowych silników o mocy
nie we współpracy z zagranicznym partnerem. W połowie 1000 KM oraz pomocniczych źródeł zasilania APU (Auxiliaubiegłego roku ministerstwo obrony wystosowało zapytanie ry Power Unit); te ostatnie dostaną też T-90.
Wyścig pancerny na subkontynencie trwa od lat i nic się tuo informację na ten temat do kilkunastu podmiotów mających
doświadczenie w samodzielnym projektowaniu i produkowa- taj nie zmieni. Indie i Pakistan nadal będą wydawały miliardy
niu czołgów. W tym gronie znalazły się firmy z Francji, Izra- na zakupy nowych czołgów i modernizację już posiadanych.
ela, Niemiec, Republiki Korei, Rosji, Serbii, Stanów Zjedno- W przypadku pierwszego z państw nowym czynnikiem zmuczonych, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Zapytanie skiero- szającym do kosztownych inwestycji stają się napięte relacje
wano też do miejscowej Defence Research and Development z Chinami, Indie bowiem muszą mieć w przyszłości czołgi
dostosowane do dwóch całkowicie odmiennych teatrów dziaOrganisation, która zaprojektowała ardźuna.
Nie wiadomo, czy odpowiedzi zadowolą indyjskich decy- łań – bardzo gorącego nizinno-pustynnego oraz ekstremalnie
dentów, gdyż podobna procedura w 2017 roku została anulo- chłodnego i górzystego. Z tego też powodu podjęto decyzję
wana. Nie bardzo jest jednak czas na takie decyzje, ponieważ o przywróceniu w armii indyjskiej lekkich czołgów.

informacja ani o wartości kontraktu, ani
o liczbie zamówionych czołgów. Z publikacji wynika, że w grę wchodzi zakup
od około 100 do 240 VT4.

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

A

ARMIA / WOJNA

63

INNOWACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI

Przypominamy, że PCO S.A. jest obecnie w mediach społecznościowych!
Zapraszamy na nasze konta

FACEBOOK

LINKEDIN

www.pcosa.com.pl

YOUTUBE
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ARMATA
GŁADKOLUFOWA
KBA-3
KALIBRU 125 MM
Z AUTOMATEM
ŁADOWANIA
NA 28 NABOJÓW

WYRZUTNIE
GRANATÓW
DYMNYCH
SYSTEMU
„TUCZA”
KALIBRU 81 MM

ZAŁOGA:
3 OSOBY

Ukraiński bastion
Opłot-M, czyli modernizacja T-84, świadczy o wysokich
kompetencjach ukraińskich konstruktorów. Bez odpowiednich
inwestycji w przemysł ten czołg pozostanie jednak luksusową
zabawką pokazywaną na paradach wojskowych.
TO M A SZ
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Masa: około 50 t
Długość: 7 m
Szerokość: 3,4 m
Wysokość: 2,8 m
Załoga: 3 osoby (dowódca, działonowy, kierowca)
Napęd: silnik systemu Diesla typu 6TD-3 o mocy 1500 KM
Zapas paliwa: 1140 l
Zasięg (bez tankowania): około 400–500 km
Maksymalna prędkość w terenie: około 45–50 km/h
Maksymalna prędkość drogowa: około 70 km/h
Uzbrojenie główne: armata gładkolufowa KBA-3 kalibru
125 mm z automatem ładowania na 28 nabojów oraz zapas 12–18 nabojów
Uzbrojenie dodatkowe: przeciwlotniczy wkm KT-12,7 kalibru 12,7 mm oraz 450 nabojów (zamontowany na wieży,
obsługiwany automatycznie); zamontowany współosiowo do
działa km KT-7,62 kalibru 7,62 mm oraz 1250 nabojów;
wyrzutnie granatów dymnych systemu Tucza kalibru 81 mm,
strzelające granatami dymnymi i aerozolowymi
Uzbrojenie załogi: karabinek szturmowy AKS kalibru
7,62 mm, granaty ręczne F-1
Opancerzenie i ochrona: pancerz stalowy z elementami
kompozytowymi, pancerz reaktywny ERA typu Nóż, aktywny
system ochrony APS Warta (soft kill), ewentualnie APS Zasłon (hard kill)

ytuacja geopolityczna wokół Ukrainy od
kilku miesięcy staje się coraz bardziej napięta, sprawiając, że rośnie również zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej stanem ukraińskich sił zbrojnych i będącym w ich wyposażeniu sprzętem wojskowym.
Świat z niejakim zdziwieniem odkrywa, że Ukraina nie tylko nie jest militarnym słabeuszem, ale
ma też znaczące osiągnięcia na polu projektowania i produkcji nowoczesnych, zaawansowanych
technologicznie systemów broni i uzbrojenia dla
swych sił zbrojnych.
Jednym z przykładów takich konstrukcji jest
ukraiński czołg podstawowy T-84 Opłot (co po

W 2000 roku skonstruowano prototypową wersję opłota –
T-84 Jatagan,
wyposażoną w gładkolufową armatę kalibru 120 mm.

PANCERZ
STALOWY
Z ELEMENTAMI
KOMPOZYTOWYMI

SILNIK SYSTEMU
DIESLA TYPU 6TD-3
O MOCY 1500 KM

ukraińsku oznacza „bastion”). Projekt ten stanowi
oryginalną modyfikację i nowoczesną wersję rozwojową sowieckiego czołgu T-80 – konstrukcji
wyjątkowo nieudanej, posiadającej liczne niedociągnięcia i mankamenty, z których wielu nie udało się usunąć do dzisiaj. W ukraińskim bastionie
uniknięto problemów, które stwarzał T-80, i jest on
uznawany za jedną z najbardziej udanych prób modyfikacji uzbrojenia dawnego ZSRS.
CENNE DZIEDZICTWO
Niepodległa Ukraina odziedziczyła po Związku
Sowieckim nie tylko fabryki przemysłu ciężkiego,
zaangażowane w projektowanie i konstruowanie
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Podkalibrowy pocisk przeciwpancerny kalibru 125 mm

uzbrojenia pancernego (w tym zwłaszcza charkowską Fabrykę im. Małyszewa, będącą w ZSRS głównym producentem
czołgów), lecz także olbrzymie bazy materiałowe i magazyny części zamiennych oraz tysiące sztuk już wyprodukowanych wozów bojowych. Ważną częścią tego dziedzictwa
były też rzesze dobrze wyszkolonych i doświadczonych
mechaników, techników, inżynierów oraz konstruktorów
zajmujących się uzbrojeniem.
Ten kapitał udało się Ukraińcom w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w dużym stopniu utrzymać i wykorzystać na rzecz pracy dla nowego państwa. Efektem było m.in.
powstanie projektu T-84 Opłot, czyli głęboka modernizacja
czołgu T-80 (opracowanego na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku), który zaczęto produkować w 1994 roku. Ze
względu na ograniczenia budżetowe T-84 nie wszedł jednak
do masowej produkcji, a porażki poniesione przez ukraiński
przemysł obronny w kilku zagranicznych przetargach (m.in.
w Grecji, Malezji i Turcji), gdzie czołg ten wystawiano do rywalizacji z innymi maszynami, przyczyniły się do faktycznego zawieszenia projektu. Władze w Kijowie, wciąż zmagające się z problemami finansowymi, wolały zintensyfikować
modernizację głównego trzonu swej floty czołgów, czyli wozów rodziny T-64.
Prace nad opłotem trwały jednak dalej w zaciszu sal projektowych charkowskiego biura konstrukcyjnego i na początku
obecnego stulecia pojawił się na rynku prototyp kolejnej wersji
rozwojowej projektu T-84, czyli opłot-M (M jak modernizacja). Dopiero jednak wiosną 2009 roku do uzbrojenia ukraińskich sił pancernych oficjalnie trafiły pierwsze cztery egzemplarze nowych czołgów. Dwa lata później opłot-M wygrał
przetarg w Tajlandii na dostawę 49 sztuk dla tego państwa.
Ze względu jednak na ciągłe problemy finansowe i organizacyjne charkowskiej fabryki, a także późniejszy konflikt na
wschodzie Ukrainy, skutkujący m.in. utratą kilku ważnych kooperantów i podwykonawców, produkcja opłotów niemal
utknęła w miejscu. Priorytetem stał się eksport do Tajlandii, do
której ostatecznie dostarczono wszystkie zamówione czołgi,
chociaż z kilkuletnim opóźnieniem. W tym samym czasie flota tych pojazdów w armii ukraińskiej wzrosła do dziesięciu
sztuk (nieoficjalnie mówi się nawet o 26 maszynach), z których
tylko sześć pełni służbę w linii.
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Wieża czołgu
Opłot-M
na linii
produkcyjnej

NIE WIADOMO, CZY
FABRYKA IM. MAŁYSZEWA ODZYSKA PEŁNE ZDOLNOŚCI TECHNOLOGICZNE W DZIEDZINIE PRODUKCJI NOWYCH CZOŁGÓW

Wygląd ogólny konstrukcji czołgu T-84 Opłot-M różni się
od pierwowzoru – T-80 – głównie spłaszczonym i bardziej
opływowym kształtem wieży, zbliżonym do rozwiązań stosowanych powszechnie w zachodnich czołgach trzeciej generacji.
Zasadnicze różnice między T-84 a starym T-80 są jednak widoczne we wnętrzu nowych wozów.
Opłot-M jest uzbrojony w gładkolufową armatę typu KBA-3
kalibru 125 mm, wyposażoną w automat ładowania z 28 nabojami armatnimi, z zapasem amunicji (według różnych źródeł) od 12 do 18 ładunków składowanych w wydzielonym
przedziale amunicyjnym wieży. Załoga ma do wyboru kilka
typów ładunków, w tym przeciwpancerne (kumulacyjne High
Explosive – HEAT, Anti-Tank i podkalibrowe stabilizowane
brzechwowo z odrzucanym sabotem Armour-Piercing Fin-Stabilized Discarding-Sabot-Tracer – APFSDST) oraz
odłamkowo-burzące (High Explosive Fragmentation – HE-FRAG). Z armaty KBA-3 załoga opłota-M może też wystrzeliwać, po ręcznym ich załadowaniu, przeciwpancerne pociski
kierowane (Anti-Tank Guided Missiles – ATGM) o zasięgu do
5 km, naprowadzane w wiązce laserowej.
Dodatkowym uzbrojeniem czołgu Opłot-M jest przeciwlotniczy wielkokalibrowy karabin maszynowy KT-12,7 mm z zapasem 450 nabojów oraz zamontowany współosiowo do działa
karabin maszynowy KT-7,62 mm z zapasem 1250 ładunków.
W wyposażeniu trzyosobowej załogi (dowódca, kierowca-me-
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chanik i działonowy-strzelec) znajdują się też karabinek szturmowy AKS kalibru 7,62 mm oraz granaty obronne F-1.
Zarówno wystrzeliwane z działa przeciwpancerne pociski
kierowane typu Kombat (produkcji ukraińskiej), jak i KT-12,7
zamontowany na szczycie wieży czołgu są obsługiwane przez
automatyczny system kierowania ogniem. Składa się on m.in.
z przyrządu do obserwacji okrężnej dla dowódcy wozu oraz zestawu przyrządów dla działonowego, zawierający termowizor,
który umożliwia – według oficjalnych danych ukraińskich –
wykrywanie sygnatury cieplnej pojazdów wroga już z odległości 8 km (przy efektywnym dystansie ognia działowego z armaty KBA-3 szacowanym na około 2,5 km). Warto zauważyć,
że brak zdolności do widzenia w nocy lub w niekorzystnych
warunkach pogodowych (mgła) w istocie uniemożliwiał ukraińskim czołgom T-64 BM Bułat podjęcie skutecznej walki
z rosyjskimi maszynami w Donbasie w latach 2014–2015.
SZYBKO I BEZPIECZNIE
Opancerzenie opłota-M składa się z dwóch elementów –
zasadniczego pancerza warstwowego ze stali walcowanej
z elementami kompozytowymi oraz modułów pancerza reaktywnego ERA (Explosive Reactive Armour) o nazwie Nóż,
rodzimej produkcji, zainstalowanych na kadłubie, burtach
i wieży pojazdu. Źródła ukraińskie podają, że istnieją plany
zastąpienia go najnowszą dwuwarstwową wersją Duplet, co

jeszcze bardziej poprawi i tak bardzo dobre parametry
ochrony balistycznej opłota-M.
Bezpieczeństwo czołgu i przeżywalność jego załogi zwiększa także system obrony aktywnej (Active Protection System –
APS) klasy soft kill typu Warta, będący ukraińską wersją rosyjskiej Sztory, ostrzegający o opromieniowaniu wiązką laserową. Charkowskie zakłady poinformowały niedawno, że w planach jest zainstalowanie na opłotach rodzimego ukraińskiego
systemu APS klasy hard kill typu Zasłon, sprawdzonego już
w boju w Syrii przez Turków. Całości systemu ochrony i bezpieczeństwa opłota-M dopełnia zestaw wyrzutni granatów
dymnych typu Tucza.
Ważący około 50 t opłot-M może rozwijać zaskakująco duże
prędkości (do 70 km/h po drogach utwardzonych i 45–50 km/h
w terenie), co czyni go jednym z najszybszych czołgów podstawowych na świecie. Zawdzięcza to potężnemu (moc
1,5 tys. KM) silnikowi Diesla typu 6TD-3, który niedawno zastąpił pierwotnie stosowaną w T-84 nieco słabszą jednostkę napędową 6TD-2E. Czołg ma również w wyposażeniu awaryjne
źródło zasilania (silnik spalinowo-elektryczny AU-10 o mocy
10 kW) do czasowego podtrzymywania kluczowych systemów
na wypadek awarii lub zniszczenia głównego napędu.
Opłot-M standardowo został wyposażony w pakiety filtrów i systemów wentylacyjnych, dających możliwość prowadzenia walki w terenie skażonym wskutek użycia broni
masowego rażenia, a także w systemy przeciwpożarowe
i minimalizujące ryzyko eksplozji amunicji w przypadku trafienia pojazdu. Rozwiązaniem znacząco poprawiającym
komfort załogi jest klimatyzacja.
RODZIMY W STU PROCENTACH
Wiosną 2021 roku Kijów oficjalnie ogłosił, że udało się ponownie spiąć sieć kooperantów w produkcji podzespołów dla
opłota-M. Tym razem mają to już być wyłącznie rodzime,
ukraińskie komponenty, ewentualnie produkowane w kraju na
licencjach zachodnich. Pierwszy taki w pełni „zukrainizowany” T-84 Opłot-M opuścił charkowską fabrykę w sierpniu
2021 roku i wziął (wraz z dwiema innymi maszynami tego typu) udział w kijowskiej paradzie z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy. Rosyjskie media z satysfakcją odnotowały
przy tym, że jeden z tych wozów uległ awarii podczas prób
przed defiladą (Rosjanie najwyraźniej zapomnieli jednak, że
kilka lat temu ten sam los spotkał w Moskwie ich superczołg
T-14 Armata).
Niezależnie od potencjalnych niedociągnięć technicznych
podstawowym problemem Ukraińców jest permanentny brak
funduszy i fatalne zarządzanie firmami wchodzącymi w skład
państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom.
Wszystko to sprawia, że wciąż nie wiadomo, czy Fabryka
im. Małyszewa odzyska pełne zdolności technologiczne
w dziedzinie produkcji nowych czołgów, szacowane na co najmniej 50 maszyn rocznie. Bez tego T-84 Opłot-M pozostanie
jedynie luksusową zabawką, pojazdem pokazywanym na paradach i wystawach wojskowych, ale niemającym żadnego wpływu na poprawę jakości sił pancernych armii ukraińskiej.
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Członek partii
politycznej Tehrik-e-Labbaik Pakistan (TLP)
podczas udziału w 40-dniowej modlitwie za jej zmarłego lidera Khadima
Hussaina Rizviego.
Lahore, styczeń
2021 roku

jest na rękę radykałom islamskim, którzy
od kilkunastu lat dążą do uczynienia z tego
kraju islamskiego emiratu.
TOM A SZ

OTŁOWSKI
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Narastający kryzys w Pakistanie
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brew nadziejom władz w Islamabadzie na strategiczne wykorzystanie sukcesu afgańskich talibów rok 2021 okazał się dla
Pakistanu wyjątkowo trudny.
Zwłaszcza jesień przyniosła problemy polityczne i gospodarcze, których skala i zakres zaskoczyły rząd premiera Imrana Khana. Aktywizacja militarna i terrorystyczna islamskich ekstremistów (szczególnie na terenach plemiennych na
pograniczu z Afganistanem), skokowy wzrost cen
żywności połączony z szybko postępującą inflacją
i problemami finansowymi państwa oraz wywołane
nimi protesty społeczne – wszystko to doprowadziło do dramatycznego pogorszenia sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Narastający kryzys jest jak
najbardziej na rękę islamskim radykałom, którzy od
kilkunastu już lat dążą do obalenia obecnego państwa pakistańskiego i uczynienia z niego islamskiego emiratu na wzór Afganistanu. Ostateczną stawką
w tej rozgrywce jest kontrola nad olbrzymim potencjałem militarnym Pakistanu, zwłaszcza nad arsenałem nuklearnym.
TRZĘSIENIE ZIEMI NA PÓŁNOCY
Kiedy późnym latem 2021 roku talibowie odzyskali władzę w Afganistanie, wielu ekspertów
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Według najbardziej
ostrożnych szacunków już co piąty
członek armii i sił
bezpieczeństwa
Pakistanu sprzyja
islamskim ekstremistom.

ostrzegało, że stanie się to geopolitycznym trzęsieniem ziemi, którego następstwa niczym fale tsunami rozejdą się po całym regionie, poważnie wpływając na sytuację strategiczną w tej części świata.
Nie trzeba było długo czekać, aby rzeczywistość
potwierdziła te obawy. Objęcie rządów w Afganistanie przez talibów w krótkim czasie spowodowało
znaczące zmiany w sytuacji geopolitycznej Azji Południowej i Centralnej. Wymusiło też przewartościowanie strategii większości państw tego regionu,
w pierwszej kolejności tych bezpośrednio graniczących z Afganistanem.
Jednym z krajów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami zmian, do jakich doszło niespełna pół roku temu w Afganistanie, okazał się właśnie Pakistan. Zakrawa to na swoisty paradoks, bo
państwo to – będące faktycznym inicjatorem ruchu
afgańskich talibów, uważane za ich największego
sprzymierzeńca i opiekuna – powinno okazać się
największym beneficjentem obecnej sytuacji
w Afganistanie. Rzeczywiście, początkowo wszystko wskazywało na to, że Islamabadowi uda się dzięki przyjaznemu reżimowi w Kabulu wzmocnić
swoją strategiczną pozycję, szczególnie wobec największego wroga, czyli Indii. Ku zaskoczeniu
wszystkich, samych władz w Islamabadzie nie wyłączając, sukces afgańskich talibów stał się jednak
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Funkcjonariusz policji pakistańskiej wystrzeliwuje
pocisk z gazem łzawiącym w kierunku protestujących przed ambasadą Francji w Islamabadzie
przeciwko prezydentowi Francji Emmanuelowi
Macronowi i ponownej publikacji karykatur proroka Mahometa. Październik 2020 roku

bodźcem do działania dla pakistańskich
sunnickich ekstremistów, nadających
wydarzeniom z Afganistanu wręcz mistyczną rangę. Oto bowiem muzułmańscy mudżahedini – po dwóch dekadach
walki partyzanckiej, w której pokonują
supermocarstwo i jego sojuszników –
ponownie obejmują władzę w kraju
i przywracają emirat.
Nic zatem dziwnego, że wśród licznych pakistańskich organizacji religijnych i grup ekstremistycznych jesienią
2021 roku wzrosła aktywność polityczna i ideologiczna na skalę nienotowaną
w tym kraju od ponad dekady. Istotą jest
dążenie do powtórzenia sukcesu afgańskich talibów w samym Pakistanie.
Wśród tamtejszych islamskich radykałów odżyły więc hasła wprowadzenia
w tym państwie „faktycznie islamskiego
ustroju społeczno-politycznego”, a także
implementacji „prawdziwego prawa
muzułmańskiego” (szariatu). Te cele
mają zostać osiągnięte w drodze porozumień z rządem w Islamabadzie lub
też – jeśli nie będzie on skłonny do
współpracy z islamistami – w drodze

zbrojnej islamskiej rewolucji, która obali
obecne władze.

W OSTATNICH MIESIĄCACH PAKISTAN ZMAGA SIĘ Z PROBLEMAMI POLITYCZNYMI
I GOSPODARCZYMI,
KTÓRYCH SKALA I ZAKRES ZASKOCZYŁY
RZĄD PREMIERA
IMRANA KHANA

IMPULS DO DZIAŁANIA
Prym w tych działaniach wiodą pakistańscy talibowie z Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) oraz radykalna partia Tehrik-e-Labbaik Pakistan (TLP). Co ciekawe, oba te ekstremistyczne ugrupowania,
choć mają podobne plany wobec państwa pakistańskiego, należą do odmiennych nurtów sunnickiego radykalnego
islamu. TTP to struktura reprezentująca
głównie żyjących na pograniczu z Afganistanem Pusztunów, która wyrosła na
gruncie południowoazjatyckiej konserwatywnej muzułmańskiej szkoły teologicznej Deobandi. Tehrik-e-Taliban Pakistan jest ściśle powiązany z talibami
afgańskimi oraz z Al-Kaidą i tym samym przesiąknięty elementami jej wahhabickiej doktryny religijnej.
Zainspirowani sukcesem afgańskich
pobratymców liderzy TTP zintensyfikowali latem 2021 roku ataki na siły
rządowe, domagając się ustąpienia gabinetu Khana i wprowadzenia w kraju
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IGRANIE Z OGNIEM
Sytuacja taka nie powinna dziwić, bo problem
radykalizacji religijnej i politycznej coraz więk-
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ścisłego szariatu. Ta ofensywa była możliwa dzięki
pomocy Al-Kaidy, która od lat wspiera zarówno
afgańskich, jak i pakistańskich talibów. Działania
Tehrik-e-Taliban Pakistan doprowadziły do wzrostu
przemocy w kraju, szczególnie na pograniczu
afgańskim, zmuszając ostatecznie rząd w Islamabadzie do negocjowania kolejnego (dziesiątego już
w ciągu dekady) „porozumienia pokojowego” z talibami. W grudniu TTP jednostronnie zerwał jednak obowiązujące od miesiąca zawieszenie broni
i wznowił ataki, co postawiło cały „proces pokojowy” pod dużym znakiem zapytania.
Dla odmiany Tehrik-e-Labbaik Pakistan to typowy produkt radykalizmu wyrosłego na gruncie czysto pakistańskiej teologii. Założony w 2015 roku,
TLP związany jest ze szkołą teologiczną Barelvi,
która – inaczej niż inne radykalne nurty islamu sunnickiego – nie dąży do powrotu do tego, co było
u zarania religii muzułmańskiej, lecz postuluje
utrzymanie obecnego status quo jako efektu naturalnego rozwoju duchowości i ewolucji islamu, a także
zaostrzenie dbałości o czystość wiary i jej zasady.
Popularność w Pakistanie zdobył więc TLP przez
konsekwentne promowanie utrzymania i skutecznego stosowania kontrowersyjnej normy prawa dotyczącego penalizacji bluźnierstwa przeciwko islamowi. Tego samego prawa, w imię którego fałszywie
oskarżono i przez kilka lat przetrzymywano w więzieniu z wyrokiem śmierci pakistańską chrześcijankę Asię Bibi. Liderzy i zwolennicy TLP domagają
się ścisłego wyegzekwowania tego prawa także wobec ambasadora Francji i obywateli tego państwa
przebywających w Pakistanie, w związku z ponownymi publikacjami karykatur Mahometa w magazynie satyrycznym „Charlie Hebdo”. Ta sprawa w Pakistanie budzi wiele emocji i niesie też duży ciężar
polityczny – pod hasłami żądającymi wyegzekwowania wobec Francuzów prawa o bluźnierstwie
TLP zdołał w ciągu ubiegłego roku kilkukrotnie
sparaliżować cały kraj, organizując wielomilionowe
demonstracje, strajki i blokady dróg. Niewiele pomogło zdelegalizowanie ugrupowania i aresztowanie jego liderów. W starciach zwolenników TLP
z siłami bezpieczeństwa – do eskalacji doszło
w październiku i listopadzie 2021 roku – zginęło
w sumie kilkadziesiąt osób. Gwałtowne protesty organizowane przez Tehrik-e-Labbaik Pakistan przyniosły skutek: rząd się ugiął i zawarł z ponownie zalegalizowaną partią porozumienie, którego politycznym efektem będzie dalsze zwiększenie wpływu
islamistów na życie publiczne i aparat państwowy.
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szej części społeczeństwa nie jest w Pakistanie
czymś nowym. W pewnym sensie jest to następstwo grzechu pierworodnego – gdy państwo to
powstawało w 1947 roku na gruzach brytyjskiej
kolonii na Półwyspie Indyjskim, jego ojcowie założyciele postanowili uczynić właśnie islam głównym, a w zasadzie jedynym czynnikiem państwowotwórczym, spajającym tak różnorodne etnicznie i historycznie społeczności zamieszkujące
kraj, wśród których znalazły się miliony muzułmańskich uchodźców z Indii i Bangladeszu. To
zaś przyczyniło się do tolerowania i usprawiedliwiania, a w późniejszym okresie także wykorzystywania aktywności radykalnych i skrajnych nurtów w łonie pakistańskiego islamu.

Zwolennicy islamistycznej partii politycznej Tehrik-e-Labbaik Pakistan
(TLP) żądają uwolnienia aresztowanego
w kwietniu jej lidera
Hafiza Saada
Hussaina Rizviego,
Lahore, 21 października 2021 roku.

73

PRZEJĘCIE PAKISTAŃSKICH ARSENAŁÓW
NUKLEARNYCH
PRZEZ ISLAMISTÓW
WYWRÓCIŁOBY DO
GÓRY NOGAMI ZNANY
NAM PORZĄDEK ŚWIATA
teczną, później za podejrzaną, a ostatecznie za otwarcie wrogą i dążącą do obalenia władz kraju.
Niezależnie od intencji politycznych owo tolerowanie, akceptowanie i wykorzystywanie najbardziej skrajnych ideowo
i religijnie elementów społeczeństwa pakistańskiego musiało
kiedyś obrócić się przeciwko państwu. Nie dość, że wzrosła rola islamistów w polityce kraju, to jeszcze szybko zwiększył się
odsetek żołnierzy oraz funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, którzy prezentują islamistyczne poglądy. Według najbardziej ostrożnych szacunków już co piąty członek armii i sił
bezpieczeństwa Pakistanu sprzyja islamskim ekstremistom
i utożsamia się z ich celami politycznymi. To samo dotyczy
wielu pracowników administracji, nauczycieli czy przedstawicieli wolnych zawodów. Proces radykalizacji religijnej społeczeństwa przybiera na sile z roku na rok, stopniowo poszerzając bazę i zaplecze do działań islamskich ekstremistów.

Z czasem Islamabad przyjął – zgubną w skutkach – strategię podziału islamistów na dobrych i złych. Ci pierwsi to
m.in. grupy takie jak Laszkar-e-Toiba (LeT) czy Dżaj’sz-e-Mohammad (DżeM), nie tylko nieprzeprowadzające ataków
na cele pakistańskie, lecz także współpracujące z agendami
i służbami Pakistanu w realizacji jego polityki wobec Indii
i Kaszmiru. Źli islamiści to wszyscy pozostali, a więc ugrupowania, nad którymi Pakistan stracił kontrolę (jak TTP), powstałe spontanicznie jako emanacja coraz bardziej skrajnych
postaw i poglądów społeczeństwa (TLP) lub też działające
z zewnątrz, jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie (IS). Jak jednak pokazuje historia ostatnich dekad, ten podział często się
zacierał i nie był stosowany konsekwentnie, czego najlepszym przykładem są skomplikowane relacje między Islamabadem a Al-Kaidą – najpierw uznaną przez Pakistan za poży-

GROŹBA REWOLTY
Kiedy w 2014 roku, w reakcji na pojawienie się Państwa
Islamskiego, lider Al-Kaidy Ajman az-Zawahiri powołał do
życia nową strukturę organizacji do prowadzenia działań
w Azji Południowej – Al-Kaidę Subkontynentu Indyjskiego
(AQIS), jednym z jej celów uczynił doprowadzenie do rewolucji islamskiej w Pakistanie i przejęcia w nim władzy przez
islamistów. Wtedy mało kto brał te plany na poważnie, ale
teraz – w świetle wydarzeń mających miejsce w Pakistanie –
zakusy Al-Kaidy są coraz bardziej niepokojące.
Eksperci ostrzegają, że poziom sympatii dla islamskich radykałów i ich znaczenie są już dzisiaj w Pakistanie znacznie
większe niż miało to miejsce w Iranie przed rewolucją islamską Ruhollaha Chomejniego w 1979 roku. Perspektywa wywołania w Pakistanie islamistycznej rewolty musi zatem budzić
obawy, tym bardziej że państwo to dysponuje arsenałem nuklearnym, liczącym (według różnych źródeł) 165–225 głowic.
Przejęcie tych zasobów przez islamistów byłoby ziszczeniem
się najbardziej koszmarnego scenariusza politycznego i wywróciłoby do góry nogami znany nam porządek świata.
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zy prawdziwa jest opinia, że
Indie są największym przegranym po powrocie talibów
do władzy w Afganistanie?
Największym przegranym, który
bezpośrednio doświadcza skutków władzy talibów, są mimo wszystko Afgańczycy. Jeśli natomiast patrzymy w szerszej perspektywie, to istotnie zmiana
władzy w Afganistanie stanowi dla Indii bardzo niekorzystną sytuację, choć
nie całkiem nową. Poprzedniego rządu
talibów Nowe Delhi nie uznało, podobnie jak niemal cała społeczność międzynarodowa. Relacje z Kabulem zaczęły się rozwijać dopiero po ich upadku, po 2001 roku.
Jakie znaczenie miał dla Indii przyjazny im rząd w Kabulu?
Powodem, dla którego Nowe Delhi
przywiązywało wagę do przyjaznych
relacji z poprzednim rządem w Kabulu, była – po pierwsze – chęć zwiększania własnych oraz ograniczanie pakistańskich i chińskich wpływów
w Afganistanie. Po drugie, uczestnictwo w demokratyzacji i rozwoju tego
kraju miało pokazać, że Indie mogą
odgrywać pozytywną i znaczącą rolę
w tym zakresie, w kontraście do wspierającego islamskich fundamentalistów
Pakistanu czy autorytarnych, nastawionych na własne zyski Chin. Po trzecie,
odbudowa przez Indie historycznych
relacji z państwami Azji Centralnej
w ramach polityki rozszerzonego sąsiedztwa z oczywistych względów
włącza w ten proces Afganistan.

Z Agnieszką Kuszewską
o konfliktach między Indiami a Pakistanem
w kontekście ich rywalizacji o wpływy
w Afganistanie rozmawia Tadeusz Wróbel.
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Ryzykowna

W jakim stopniu bliskie były relacje
między Indiami a obalonym afgańskim rządem?
Indie zdecydowanie wspierały kolejne rządy w Afganistanie po upadku
talibów w 2001 roku. Angażowały się
w projekty rozwojowe czy infrastrukturalne, takie jak drogi, autostrady, zapory wodne czy linie przesyłowe energii elektrycznej. Wybudowały też około 200 szkół i ufundowały stypendia
dla tysięcy afgańskich studentów na
indyjskich uczelniach. Szacuje się, że
w latach 2001–2021 Indie zainwestowały w Afganistanie około 3 mld do-

PRZYCHYLNY RZĄD W AFGANISTANIE
WPISUJE SIĘ W TRADYCYJNĄ
PAKISTAŃSKĄ POLITYKĘ
TZW. GŁĘBI STRATEGICZNEJ,
NA WYPADEK KONFLIKTU Z INDIAMI
larów w projekty pomocowo-rekonstrukcyjne. Liczne inwestycje miały
ugruntować w oczach Afgańczyków
pozytywny wizerunek Indii jako państwa wspierającego odbudowę ich kraju, a także uzyskać geostrategiczną
przewagę nad Pakistanem.
Indyjska armia zaangażowała się także w szkolenie afgańskich żołnierzy
i policjantów m.in. w Akademii Szkolenia Oficerów w Ćennaju – do tej placówki przyjmowano także kobiety. Strona indyjska szacuje liczbę afgańskich
oficerów wyszkolonych w ciągu ostatnich lat w różnych akademiach wojskowych na około 1500–2000. Części
z nich po przejęciu władzy przez talibów nie udało się uciec z Afganistanu
i grozi im śmierć. Około 700, którzy
w tym czasie utknęli w Indiach, ma zapewnioną pomoc, m.in. stypendia
umożliwiające im kontynuację szkoleń.

Indie dozbrajały też Afganistan. Na
przykład w 2015 roku przekazały jego
lotnictwu trzy lekkie śmigłowce wielozadaniowe Cheetah, a w latach 2016
i 2019 dostarczyły Afgańczykom sześć
rosyjskich szturmowych Mi-24.
Jak zmienią się relacje Indii z Afganistanem rządzonym przez talibów?
To dla Indii ogromne wyzwanie, nie
tylko w kontekście bilateralnym, lecz
także w odniesieniu do bezpieczeństwa w regionie, zwłaszcza rywalizacji z Chinami i Pakistanem. 10 listopada 2021 roku Indie były gospodarzem
trzeciej edycji Regionalnego Dialogu
Bezpieczeństwa. W tej inicjatywie,
dotyczącej przyszłej strategii wobec
Afganistanu, uczestniczą Iran, Rosja
i republiki Azji Centralnej. Znamienne jest to, że Chiny i Pakistan odmówiły udziału, co pokazuje linie geo-

strategicznych podziałów i rywalizacji
w kontekście afgańskim.
Kto wśród Afgańczyków może być
potencjalnym sojusznikiem Indii?
Za poprzednich rządów talibów Nowe
Delhi wspierało Sojusz Północny i teraz
naturalnym sojusznikiem jest antytalibski ruch oporu, skupiony w Dolinie
Pandższiru wokół Ahmada Szaha
Masuda, syna słynnego przywódcy Sojuszu. Jak się jednak wydaje, rządzący
Afganistanem talibowie raczej nie są
zdeklarowanymi wrogami Indii. Gdyby
Nowe Delhi zapowiedziało uznanie ich
rządu, udział w projektach infrastrukturalnych czy pomoc gospodarczą, zapewne przyjęliby tę ofertę, bo sytuacja
w kraju jest coraz gorsza. Pytanie brzmi,
w jakim stopniu Indie w ogóle będą
chciały wchodzić w interakcje z obecnym reżimem. Problemem mogłaby być
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Pakistan ogrodził już większość z liczącej około 2600 km
linii Duranda. Na zdjęciu trzypoziomowy system ogrodzeń
na granicy między Indiami a Pakistanem
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Połowa afgańskich kobiet została
wykluczona z życia zawodowego,
pozbawiona dostępu do rzetelnej
edukacji, dotknięta kolejnymi obostrzeniami. Na zdjęciu talibowie
strzelają w powietrze, aby rozproszyć wiec kobiet protestujących
przeciwko restrykcjom narzuconym przez nowe władze.
Kabul, 28 grudnia 2021 roku

PAKISTAŃSCY DECYDENCI PRZEKONUJĄ, ŻE TALIBOWIE SIĘ ZMIENILI
I SĄ BARDZIEJ SKŁONNI SZANOWAĆ PRAWA CZŁOWIEKA. SYTUACJA W AFGANISTANIE PRZECZY
JEDNAK TYM ZAPEWNIENIOM
postawa talibów odnośnie do sytuacji
w indyjskim Kaszmirze. Ich rzecznik
we wrześniu 2021 roku stwierdził, że jako muzułmanie mają prawo zabierać
głos w obronie praw wyznawców islamu
w tym regionie, tak jak i w każdym innym miejscu na świecie. Jakakolwiek
krytyka wobec polityki w Kaszmirze
doprowadza indyjskie władze do skrajnej irytacji i ta kwestia może być jednym z punktów antagonizujących relacje afgańsko-indyjskie, choć nie wydaje
się, aby Afgańczycy mieli interes
w tym, by do tego dążyć.
Czy sytuacja w Afganistanie może
jednak rzutować na relacje indyjsko-pakistańskie?
Już widać, że afgański sierpień 2021
roku miał bezpośredni wpływ na niezmiennie podatny na eskalację konflikt
kaszmirski. Chodzi głównie o zamieszkiwaną przez muzułmańską większość
Dolinę Kaszmirską, w której od końca
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
trwa wspierane przez Pakistan antyindyjskie powstanie. Od sierpnia można
dostrzec ponowny wzrost napięć w dolinie, w tym starć indyjskich sił bezpieczeństwa z rebeliantami. Pakistan powrócił też do narracji krytykującej pozbawienie Kaszmiru przez Indie
częściowej autonomii w sierpniu 2019
roku, mimo że sam ściśle kontroluje ad-

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

ministrowane przez siebie części Kaszmiru. Wydaje się, że pakistańscy decydenci poczuli się wzmocnieni przejęciem władzy przez talibów w Kabulu,
stąd bardziej konfrontacyjna retoryka
wobec Indii i kwestii kaszmirskiej.

wpływu na sytuację w Afganistanie.
Obecni pakistańscy decydenci przekonują, że talibowie się zmienili i są bardziej skłonni szanować prawa człowieka. Sytuacja w Afganistanie przeczy
jednak tym zapewnieniom.

Jak mocne są wpływy Pakistanu
w środowisku talibów?
Pakistański establishment militarno-wywiadowczy ma długą historię wspierania afgańskich bojowników, sięgającą
czasów sowieckiej interwencji w Afganistanie. Pomagał talibom zdobywać
Kabul w 1996 roku, uznał ich późniejszy reżim i wspierał go na arenie międzynarodowej, a po 2001 roku, kiedy
zaczęła się tzw. wojna z terroryzmem
pod egidą USA, zapewnił schronienie
talibskim liderom. Jednym z nich był
mułła Mohammad Omar, weteran wojny
z Sowietami, późniejszy założyciel talibów i ich duchowy przywódca. Jego
najstarszy syn mułła Mohammad
Yaqoob zdobył religijne wykształcenie
w Pakistanie, a teraz jest ministrem
obrony kabulskiego reżimu. Łatwo zatem wnioskować, że pakistańscy decydenci kształtujący politykę zagraniczną
i bezpieczeństwa, którymi mimo cywilnego rządu Imrana Khana są głównie
generałowie, uznali sierpniowe wydarzenia w Kabulu za sukces, łącząc to
z nadzieją na zwiększenie własnego

Jakie są przyczyny tak mocnego angażowania się kolejnych ekip rządzących
Pakistanem w sprawy Afganistanu?
Przychylny rząd w Afganistanie wpisuje się w tradycyjną pakistańską politykę tzw. głębi strategicznej, na wypadek
konfliktu z Indiami. Pakistan nigdy
w swojej historii nie wyzbył się bagażu
państwa ideologicznego, powstałego
w wyniku podziału Indii, nieustannie
postrzegającego swojego potężnego sąsiada jako największe zagrożenie. Antyindyjska obsesja jest siłą napędową całej
pakistańskiej polityki bezpieczeństwa,
a Afganistan niezmiennie odgrywa tu
kluczową rolę. Dlatego Pakistan będzie
niezmiennie dążył do wyeliminowania
obecności Indii w tym kraju.
Gdzie mogą się pojawić napięcia w stosunkach afgańsko-pakistańskich?
Na pewno potencjalną kością niezgody są kwestie graniczne. Należy pamiętać, że dzieląca Pakistan i Afganistan
tzw. linia Duranda jest spuścizną brytyjskiego kolonializmu. Rozdziela ona plemiona pasztuńskie i nigdy nie została
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uznana przez afgański rząd. Co więcej,
chcąc renegocjować jej przebieg,
w 1947 roku Afganistan symbolicznie
zaprotestował przeciw przyjęciu Pakistanu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pasztuński nacjonalizm i tendencje odśrodkowe z punktu widzenia
Pakistanu grożą terytorialną dezintegracją państwa. W Islamabadzie pamiętają,
że kraj rozpadł się już raz w 1971 roku,
kiedy z jego wschodnich terytoriów
w wyniku krwawej wojny domowej powstał Bangladesz. Dlatego Pakistan
z pewnością będzie naciskał na obecny
rząd afgański, by uznał on dzisiejszą
granicę. Ostatnio jeden z prominentnych
przedstawicieli opozycyjnej Pakistańskiej Partii Ludowej Raza Rabbani
otwarcie zakwestionował politykę rządu,
uznając, że zbyt szybko dał on poparcie
afgańskim talibom, mimo że nie zadeklarowali oni uznania granicy. Niedawno doszło do incydentu granicznego: talibowie podjęli próbę uniemożliwienia
stronie pakistańskiej grodzenia granicy.
Pakistan bowiem ogrodził już większość
z liczącej około 2600 km linii Duranda.
Czy ideologia talibów nie jest zagrożeniem dla Pakistanu?
Rzeczywiście Pakistan boryka się
z postępującą radykalizacją, którą można
określić mianem talibanizacji. Dzisiaj
działania władz charakteryzuje daleko

idący „appeasement”, czyli polityka
ustępstw wobec skrajnie fundamentalistycznych ultraprawicowych organizacji,
którym ideologicznie blisko do obecnej
ekipy w Kabulu. To wzbudza niepokój
w Pakistanie, bo zradykalizowany kraj
może się stać ideologicznym celem dla
afgańskich fundamentalistów.
W jakim stopniu ruch Talibanu jest
spójny wewnętrznie?
Trudno mówić o długotrwałej spójności w szeregach organizacji ekstremistycznych. Zawsze istnieje ryzyko
wyłonienia się mniejszych grup, z inną
wizją polityczną, bardziej radykalnych
w kwestiach społecznych, czy pojawienia się nowych liderów z ambicjami
przywódczymi, którzy na przykład nie
będą chcieli jakiejkolwiek współpracy
z Chinami, łamiącymi prawa wyznających islam Ujgurów. Należy pamiętać,
że będący obecnie u władzy talibowie
to albo weterani wojny w Afganistanie,
albo ich potomkowie, często wychowywani w Pakistanie – są przyzwyczajeni
do permanentnej walki, spędzili życie
na dżihadzie lub byli do niego przygotowywani. Czy mają wiedzę i kompetencje, żeby zarządzać nowoczesnym
państwem, by budować polityczny
kompromis? Czy też spory między sobą będą rozstrzygać właśnie z użyciem
broni? Jak poradzą sobie z gospodarką,

nawiązywaniem relacji zewnętrznych
w ramach systemu międzynarodowego? Pogłębiający się wielowymiarowy
kryzys, w tym humanitarny, może doprowadzić do eskalacji wewnętrznych
konfliktów, rywalizacji o przywództwo
czy wreszcie wyłaniania się kolejnych
grup, które będą przedstawiać własne
scenariusze na przyszłość.
Czy afgańskie społeczeństwo, wyczerpane kilkudziesięcioma latami różnych konfliktów, jest gotowe zaakceptować jakąkolwiek władzę, która zapewni pokój w kraju?
Trudno nie być wyczerpanym tak
destrukcyjnym, przewlekłym konfliktem, za który społeczeństwo płaci najwyższą cenę. Mam jednak poważne
wątpliwości – potwierdzone przez moje rozmowy z Afgańczykami, którzy
po sierpniu uciekli z kraju – czy „nowy porządek” przyniesie Afganistanowi pokój. Pojawia się też pytanie, co
mamy na myśli, mówiąc „tamtejsze
społeczeństwo”, skoro wiemy, że jego
połowa – mówię tu o kobietach – została wykluczona z życia zawodowego,
pozbawiona dostępu do rzetelnej edukacji, bombardowana kolejnymi obostrzeniami. Jaka przyszłość czeka taki kraj w trzeciej dekadzie XXI wieku? Ryzykowne jest założenie, że
rozwój społeczno-gospodarczy państwa pozbawionego znaczących zasobów surowcowych przyniosą rządy
fundamentalistów, opierających swoją
politykę na systemowej i systematycznej opresji wobec wszystkich, którzy
nie podzielają ich poglądów.
AGNIESZKA KUSZEWSKA jest profesorem
nadzwyczajnym w Instytucie Bliskiego
i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Zwolennicy Komunistycznej Partii Indii Marksistów (CPIM)
podczas wiecu w Kalkucie 28 lutego 2021 roku

NAKSALICI PIERWOTNIE CHCIELI
OCHRANIAĆ
MIEJSCOWE
SPOŁECZNOŚCI.
Z CZASEM RUCH
ZDOMINOWALI
KOMUNIŚCI, KTÓRZY ZA JEDEN
Z CELÓW UZNALI
WALKĘ Z RZĄDEM
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Szansa

na wyjście z impasu

Przeprowadzona ostatnio seria operacji służb
bezpieczeństwa ograniczyła potencjał komunistycznych
bojówek w Indiach. Może jest to preludium do rozpoczęcia
negocjacji pokojowych i zakończenia trwającego od dekad
rozlewu krwi w tym kraju.
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hociaż batalia pomiędzy władzami centralnymi a siłami komunistycznymi w Indiach trwa nieprzerwanie od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, to informacje
na ten temat rzadko pojawiają się na czołówkach
nawet miejscowych gazet. Wyjątkiem są szczególnie krwawe ataki lub najbardziej spektakularne operacje indyjskich służb bezpieczeństwa. O konflikcie
zaczęło być zatem głośno, gdy w listopadzie 2021
roku siły rządowe próbowały dokonać rajdu na komunistów w położonym w środkowej części kraju
dystrykcie Gadchiroli. Efektem była kilkugodzinna
bitwa, w której – przynajmniej według danych rządowych – zginęło co najmniej 26 rebeliantów.
Trzech komandosów zostało ciężko rannych.
Rządowe siły bezpieczeństwa poszły za ciosem
i przeprowadziły szturm na biuro polityczne zdelegalizowanej Komunistycznej Partii Indii [Communist Party of India (Marxist) – CPI(M)], którą
w 2009 roku rząd uznał za organizację terrorystycz-

ną, zagrażającą bezpieczeństwu państwa. Zatrzymani zostali wówczas 80-letni Prashant Bose (członek
centralnego politbiura oraz jeden z głównych ideologów) i jego żona Sheela Marandi, również zaangażowana w działalność partii. Jeśli doda się do tego zabicie w Gadchiroli innego członka struktur politycznych, Milinda Teltumbde, to bez cienia
przesady mówić można o sporym osłabieniu indyjskich komunistów. Tym bardziej że, jak zauważa
„The Times of India”, „jeszcze przed ostatnią serią
zabójstw i aresztowań niektórzy członkowie komitetu centralnego CPI(M) albo zmarli, albo zostali
zatrzymani”.
CIĄGLE GROŹNI
Maoizm, bo z tym odłamem zmagają się miejscowe władze, został w 2006 roku nazwany przez
ówczesnego premiera Manmohana Singha „największym wewnętrznym zagrożeniem w historii Indii”. Indyjscy maoiści, jak sama nazwa wskazuje,
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O BEZWZGLĘDNOŚCI
MAOISTÓW ŚWIADCZĄ ICH DZIAŁANIA,
W TYM ZUCHWAŁY
ATAK W KWIETNIU
2021 ROKU, KIEDY
OKOŁO 400 PARTYZANTÓW URZĄDZIŁO
ZASADZKĘ NA INDYJSKIE SIŁY SPECJALNE

inspirują się chińskim dyktatorem Mao
Zedongiem, który bezwzględnie rządził
Chińską Republiką Ludową w latach
1949–1976. Lokalnie znani są jako naksalici, bowiem antyrządowy ruch narodził się we wsi Naksalbari (stan Bengal
Zachodni), kiedy lokalni, często bezrolni
chłopi sięgnęli po broń. Pierwotnie
chcieli ochraniać miejscowe społeczności i ich prawa, szczególnie ekonomiczne. Z czasem ruch został zdominowany
przez komunistów, którzy za jeden z jego celów uznali walkę z rządem i próbę obalenia władzy.
Przez długi czas maoiści byli podzieleni na dwie organizacje: Komunistyczną Partię Indii (Marksizm-Leninizm) „Wojna Ludu” oraz Maoistowskie Centrum Komunistyczne.
W 2004 roku doszło do zjednoczenia, którego jednym z inicjatorów był wspomniany Bose. Podstawową metodą działania
komunistów pozostaje przemoc. By zwiększyć swoją skuteczność, w trakcie łączenia struktur politycznych ogłosili przekształcenie lokalnych bojówek w „regularną armię wyzwolicielską”, a także zapowiedzieli intensyfikację działań. Różne
grupy zbrojne zostały wówczas włączone w struktury PLGA
(People’s Liberation Guerrilla Army), co można tłumaczyć jako Powstańcza Armia Wyzwolenia Ludowego. Liczy sobie
ona kilkanaście tysięcy osób.
Indyjscy maoiści operują na obszarze tzw. czerwonego korytarza, który pierwotnie łączył wschodnie, południowe i środkowe Indie. Po 2004 roku zajmował około 40% kraju, w tym tereny bogate w surowce naturalne (ruda żelaza, wapń, boksyt,
węgiel). Pomimo takich bogactw jest jedną z najbiedniejszych
i najmniej rozwiniętych części kraju. Paradoksalnie bowiem
komuniści, oficjalnie walczący w imieniu uciśnionych, działają na ich szkodę – wszyscy inwestorzy są przeganiani z kontrolowanych przez nich terenów.
O bezwzględności maoistów dobitnie świadczą ich działania, w tym zuchwały atak w kwietniu 2021 roku, kiedy około
400 partyzantów urządziło zasadzkę na indyjskie siły specjalne
– zabito wówczas 22 funkcjonariuszy, a 30 kolejnych raniono.
Najkrwawsze w skutkach uderzenie przeprowadzono w 2010
roku. W ataku na policyjny obóz życie straciło 76 funkcjonariuszy. W 2013 roku w zasadzce na konwój polityków Indyjskiego Kongresu Narodowego zabito 27 osób. Według dostępnych danych od 2000 roku walka z maoistami kosztowała w Indiach życie około 12 tys. osób, w tym 2,7 tys. funkcjonariuszy
służb bezpieczeństwa.
TOPNIEJĄCE WPŁYWY
W ostatnim czasie obszar zagrożony brutalnymi atakami
komunistów zawęził się, co po części może się wiązać z zagrożeniem COVID-19. Jak wynika z analizy Aasthy Kaul
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z amerykańskiego ośrodka badawczego
ACLED (Armed Conflict Location
& Event Data Project), pandemia i związane z tym czasowe zamykanie sklepów
oraz bazarów „utrudniły dostęp do zaopatrzenia, w tym w żywność i broń”.
W efekcie w ubiegłym roku nie doszło
do corocznej ofensywy maoistów przeciwko władzom. Niemniej jednak komuniści ciągle są gotowi do działania,
o czym świadczy ich atak pod koniec listopada. Wysadzenie przez nich torów
kolejowych sparaliżowało miejscowy ruch pociągów. W przypadku tego ataku można mówić o dużym szczęściu, ponieważ
w 2010 roku sabotaż linii kolejowej zakończył się śmiercią
ponad setki osób.
Trwający impas rodzi pytania o drogi rozwiązania konfliktu.
Jedną z prób jest inicjatywa Victims Register (rejestr ofiar). Jej
celem jest dokumentowanie świadectw osób dotkniętych konfliktem po obu stronach, a następnie użycie tych dramatycznych opowieści do wpłynięcia na indyjską opinię publiczną, by
ta zmusiła rząd i maoistów do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Społecznicy realizują również kampanie zbierania pieniędzy na lokalne projekty budowania pokoju. Inspiracją dla
nich są doświadczenia Kolumbii, gdzie sytuacja była analogiczna – przed długie dekady rząd centralny nieskutecznie
zwalczał skrajnie lewicowe grupy zbrojne. Ostatecznie w 2016
roku, m.in. dzięki takim działaniom, udało się zawrzeć porozumienie pokojowe.
W Indiach mamy teraz do czynienia z momentem krytycznym, bo maoistom coraz bardziej doskwiera brak przywódców
z wyraźną wizją przyszłości – obecni liderzy mają już swoje
lata. Powołujący się na informacje oficera zaangażowanego
w działania przeciwko komunistom dziennikarz „The Times of
India” napisał, że „nikt z kierownictwa nie ma mniej niż 50 lat.
Około 60% ma od 50 do 60 lat, a 40% powyżej sześćdziesiątki”. Charyzmatycznych następców nie widać. Może to być
więc doskonała okazja dla dotychczasowych przywódców, by
przed odejściem na emeryturę zakończyć przemoc i zostać zapamiętanymi jako twórcy pokoju.
Istnieje jednak poważna obawa, że chociaż w obliczu kierowniczej słabości ruch maoistyczny wkrótce się rozpadnie,
przemoc pozostanie. Wszak w Kolumbii partyzanci nie porzucili broni, lecz zajęli się działaniami kryminalnymi, w tym
handlem narkotykami. W Indiach może być podobnie – dawni
dowódcy polowi maoistów mogą niepostrzeżenie stać się lokalnymi szefami gangów. Czy więc do rozmów dojdzie? Rząd
podchodzi do takiego pomysłu z ostrożnością, choć deklaruje
gotowość do negocjacji. Stawia jednak jeden warunek: przed
przystąpieniem do nich maoiści muszą całkowicie wyrzec się
przemocy i oddać broń.
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Więcej na obronność
T R Z Y P Y TA N I A D O

Mateusza
Piotrowskiego

K

ongres uchwalił budżet Pentagonu,
pierwszy za prezydentury Joego Bidena.
Na jakie wyzwania strategiczne wskazuje ten dokument?
W tym dokumencie Rosję i Chiny uznaje się za
„strategicznych rywali” USA. Dlatego duże znaczenie przypisuje się Pacyficznej Inicjatywie Odstraszania [Pacific Deterrence Initiative], która ma
na celu wzmocnienie wojskowej obecności USA
w regionie. Kongresmeni podwyższyli finansowanie tego projektu o 2 mld dolarów – do kwoty
7,1 mld dolarów. Wskazali także, że ma to skutkować zwiększoną gotowością wojsk amerykańskich
w tym miejscu, wspólnymi ćwiczeniami z państwami regionu, a także budową nowej bądź modernizacją istniejącej tam infrastruktury.
Jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji, kongresmeni zwiększyli o 600 mln – do kwoty 4 mld
dolarów – wydatki Europejskiej Inicjatywy Odstraszania [European Deterrence Initiative]. Ponadto nałożono na Pentagon, Departament Stanu
oraz wywiad obowiązek składania dwuletnich raportów o rosyjskich operacjach dywersyjnych
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Podkreślono też znaczenie zobowiązań
USA w ramach NATO dotyczących przeciwdziałania ewentualnej agresji Rosji oraz wsparcia dla
integralności terytorialnej europejskich sojuszników. W tym kontekście warto odnotować, że na
program wsparcia militarnego dla Ukrainy przeznaczono 300 mln dolarów, a na współpracę
z państwami bałtyckimi – 150 mln.
Jakie są priorytety tego budżetu – kto w siłach
zbrojnych dostanie najwięcej?
Budżet wynosi 768 mld dolarów, czyli o prawie
25 mld dolarów więcej niż proponowała administracja prezydenta Bidena. Część funduszy jest jednak
przeznaczona na programy bezpieczeństwa narodowego podlegające Departamentowi Energii, więc
Departament Obrony otrzyma 740 mld dolarów.

Najwięcej, czyli ponad 154 mld dolarów, dostanie marynarka wojenna, choć należy zaznaczyć,
że w tej kwocie zawiera się też część wydatków
na korpus piechoty morskiej. Siły powietrzne
otrzymają prawie 135 mld dolarów, wojska lądowe – 105,6 mld, a siły kosmiczne – 18,2 mld. Taki podział wynika m.in. z tego, że największe wydatki zbrojeniowe związane są z modernizacją
marynarki. Chodzi m.in. o budowę lotniskowców
klasy Ford, okrętów podwodnych typu Virginia
i Columbia oraz niszczycieli rakietowych typu
Arleigh Burke. W siłach powietrznych najwięcej
funduszy zostanie natomiast przeznaczonych na
zakup 90 samolotów F-35 i 17 tankowców
KC-46A. Znaczną część wydatków modernizacyjnych pochłania też obrona rakietowa, szczególnie
pociski GBI [Ground Based Interceptor], THAAD
i SM-3 IIA.
Ustawa o budżecie obronnym jest efektem kompromisów polityków obu partii. W jakich kwestiach nie doszli do porozumienia? Czego
nie udało się w niej zawrzeć?
Zrezygnowano z kilkunastu poprawek dotyczących reformy sił zbrojnych. W ustawie nie znalazły się m.in. przepisy, które miały poprawić wojskowy wymiar sprawiedliwości, głównie
w związku z prześladowaniami na tle rasowym
i przestępstwami na tle seksualnym. Nie uchylono ustawy o uprawnieniach wojennych prezydenta z 2002 roku. Kolejne nieuchwalone poprawki
dotyczyły nałożenia dodatkowych restrykcji na
współpracę wojskową z Arabią Saudyjską oraz
sankcji wobec Nord Stream 2 i Rosji, gdyby zaatakowała ona Ukrainę. Nie jest wykluczone, że
część tych pomysłów powróci jako samodzielne
projekty legislacyjne.
Rozmawiała MAŁGORZATA SCHWARZGRUBER.
MATEUSZ PIOTROWSKI jest analitykiem Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych.
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Bośnia i Hercegowina

mierzy się z największym od lat
kryzysem instytucjonalnym.
Pojawiają się nawet pytania, czy
ten kraj w ogóle przetrwa.
ROB E RT

S EN DE K

K

raj, który na mapie ma kształt serca – co
z lubością podkreślają lokalni patrioci
i entuzjaści bośniackiej kultury – stanął
właśnie na krawędzi rozpadu. Wprawdzie
pytania o trwałość państwowości Bośni i Hercegowiny stawiane są właściwie od samych jej początków, nigdy jednak, jak się wydaje, upadek tego kraju nie był tak bliski. Alarm podnoszą już nie tylko
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miejscowi politycy, lecz także dyplomaci unijni czy
amerykańscy eksperci od Bałkanów.
Christian Schmidt, wysoki przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Bośni i Hercegowiny, ostrzegał w listopadzie: „Jeśli Bośnia jako
kraj wielonarodowościowy zostanie pchnięta w kierunku dezintegracji, nieuchronnie wpłynie to na inne nierozwiązane problemy Bałkanów Zachodnich,
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A R M Y

Postacią, wokół której rozpętuje się w Bośni i Hercegowinie burza,
jest przywódca bośniackich Serbów Milorad Dodik.

O P A L

Gdy w połowie lat
dziewięćdziesiątych podpisywano kończący wojnę w Bośni i Hercegowinie układ
w Dayton, zdecydowano również
o kształcie formującej się bośniackiej państwowości. Chodziło o to, aby
zbudować sprawne państwo na
terenie podzielonym etnicznie
i religijnie.

D A D O

CHORWACJA

w tym także na konflikt między Serbią a Kosowem”. Tymczasem w ostatnich tygodniach roku
można było odnieść wrażenie, że napięta sytuacja
w tym bałkańskim kraju jeszcze bardziej się zaostrzyła. Kłopoty wynikają przede wszystkim z celowych działań sił, które obierają kurs na rozbicie
państwa. Istotną rolę odgrywają tu również kwestie
geopolityczne, przede wszystkim nieskuteczność
Zachodu oraz wsparcie okazywane przez Rosję inicjatorom rozbratu.
WZORCE RODEM ZE SZWAJCARII
Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych podpisywano kończący wojnę w Bośni i Hercegowinie
układ w Dayton, zdecydowano również o kształcie
formującej się bośniackiej państwowości. Przyjęto
wówczas rozwiązania, które były inspirowane
wzorcami szwajcarskimi czy belgijskimi. Chodziło
o to, by zbudować sprawne państwo na terenie podzielonym etnicznie i religijnie, a przy tym zagwarantować zamieszkującym kraj narodom równe
prawa i sprawiedliwy udział we władzy. Szybko się
jednak okazało, że to, co wyśmienicie funkcjonuje
w jednym zakątku Europy, niekoniecznie działa
w innym. W efekcie ustalony w Dayton ustrój kraju mocno skomplikował struktury władzy, dramatycznie utrudnił zarządzanie krajem, a jednocześnie rozproszył odpowiedzialność.
Wyjaśnijmy: Bośnia i Hercegowina oficjalnie
jest państwem federacyjnym – jak Szwajcaria czy
Belgia – które tworzą dwa główne podmioty, wyodrębnione według kryterium etnicznego: zdominowana przez Serbów Republika Serbska oraz Federacja Bośni i Hercegowiny, gdzie większość

mieszkańców stanowią Chorwaci oraz Boszniacy
(bośniaccy muzułmanie). Odrębną jednostką jest
podzielony etnicznie niewielki dystrykt Brczko. Federacja boszniacko-chorwacka jest ponadto podzielona – znów szwajcarskim wzorem – na kantony,
Republika Serbska zaś nie. Głową całego państwa
jest tzw. prezydium, w którego skład wchodzą każdorazowo Boszniak, Chorwat i Serb, reprezentujący główne narody kraju. W dodatku na każdym poziomie administracyjnym (państwa, republiki federacyjnej oraz kantonu) działają odrębny rząd
i parlament. A jakby tego było mało, w Sarajewie
rezyduje wysoki przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego zadaniem jest pilnowanie przestrzegania zapisów układu z Dayton.
Jak widać, nawet skrótowy opis tej układanki stanowi niemałe wyzwanie. W efekcie system, który
miał zapewniać możliwie szeroką reprezentację
przedstawicieli zamieszkujących kraj narodów
i wspólnot religijnych, jest kompletnie niewydolny.
Problem w tym, że od lat nikt nie wie, co z tym
fantem zrobić, a chroniczny stan kryzysu w żadnym stopniu nie służy stabilności państwa ani jego
rozwojowi.
DOLEWANIE OLIWY DO OGNIA
Postacią, wokół której narasta w Bośni i Hercegowinie burza, jest przywódca bośniackich Serbów
Milorad Dodik. To sprawny i skuteczny polityk,
choć bardzo kontrowersyjny. W przeszłości był
premierem Republiki Serbskiej, potem przez dwie
kadencje prezydentem, a od 2018 roku jest członkiem prezydium Bośni i Hercegowiny, najwyższego organu wykonawczego kraju. Od lat słynie
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winy będą odpowiadać nie urzędnicy centralni, wyz radykalnych wypowiedzi podających w wątplistępujący w imieniu całego państwa i jego konstywość sens istnienia państwa, którego notabene jest
tucji, lecz lokalni, reprezentujący jedną z części
obecnie głową. Wielokrotnie krytykował system CHRISTIAN
składowych państwa, w tym wypadku – Republikę
polityczny BiH, twierdząc, że jest niefunkcjonalny SCHMIDT, wysoki
przedstawiciel ONZ
Serbską. Jakby tego było mało, padły również dei stanowi źródło niedających się rozwiązać proble- ds. Bośni i Hercegoklaracje rozwiązania istniejących sił zbrojnych Bomów. Ostro też występował przeciwko potencjalne- winy: „Jeśli Bośnia
śni i Hercegowiny oraz utworzenia w ich miejsce
mu członkostwu Bośni i Hercegowiny w NATO jako kraj wielonarodowościowy zostanie
(ze względu na bombardowanie Jugosławii w 1999 pchnięta w kierunku armii Republiki Serbskiej.
Niezależność od Sarajewa oznacza właściwie seroku większość Serbów tradycyjnie ma do Sojuszu dezintegracji, niestosunek, łagodnie mówiąc, niechętny), nie waha uchronnie wpłynie to cesję Republiki Serbskiej i jej wystąpienie ze skłana inne nierozwiązadu BiH. Nic więc dziwnego, że krok Dodika i jego
się przy tym dosadnie oceniać zachodnich urzędni- ne problemy Bałkapartii wywołał poruszenie i poważne obawy nie
ków, unijnych i amerykańskich, których obwinia za nów Zachodnich,
w tym także na kontylko w samej Bośni i Hercegowinie, lecz także
marazm, w jakim jest pogrążony kraj.
flikt między Serbią
wśród zachodnich dyplomatów. Wszyscy doskonaKwintesencją poglądów Milorada Dodika są wy- a Kosowem”.
le pamiętają toczącą się w Bośni ponad ćwierć
powiedzi, które padły wiosną 2021 roku. Stwierdził wówczas wprost: „Rozpadu Bośni i Hercegowiny nie da wieku temu wojnę, którą zakończyło kontestowane przez
się uniknąć. Będę temu procesowi sprzyjał”. Głosy ostrzega- Dodika porozumienie w Dayton.
Zawiadomienie do bośniackiej prokuratury złożyły w połojące, że rozbicie kraju może doprowadzić do kolejnej wojny,
bagatelizował, deklarując, że chodzi mu o to, aby likwidacja wie grudnia Stowarzyszenie Kobiet Ofiar Wojny oraz działająfederacji została przeprowadzona drogą pokojową: „Musimy cy w BiH kanadyjski Instytut Badań nad Ludobójstwem,
usiąść, dokonać podziału i stworzyć [z Bośni i Hercegowiny] oskarżając Dodika o działania antypaństwowe, podważanie
trzy zdemilitaryzowane państwa”. I najważniejsze: „Cierpli- integralności terytorialnej państwa, jego niezawisłości i suwewie czekamy na moment, w którym pokojowa separacja stanie renności, a także łamanie porozumienia pokojowego. W kosię możliwa”. Wszystko wskazuje na to, że według jego oceny munikacie dla prasy napisano: „Stojąc na czele antybośniackiej koalicji złożonej z oficjalnych organów Republiki Serbten moment właśnie nadszedł.
Sceptycyzm Dodika co do losów Bośni i Hercegowiny wy- skiej, Milorad Dodik aktywnie realizuje założony i od dawna
nika z tego, że nie postrzega siebie jako polityka bośniackie- systematycznie wcielany w życie plan cichej secesji. Według
go, występującego w imieniu całego państwa, ale przede nas secesja już trwa”.
Bakir Izetbegović, były członek prezydium BiH, zaapelował
wszystkim serbskiego, dla którego najważniejsza jest Republika Serbska oraz jej połączenie z sąsiednią Serbią. Od jego o to, by NATO oraz siły Unii Europejskiej (EUFOR) zwięksłów odcinają się pozostali członkowie prezydium BiH oraz szyły obecność wojskową w kraju. Zareagowała również dyopozycja w Republice Serbskiej, uważając, że w kraju tak do- plomacja zachodnia. Nowymi sankcjami zagroziła Dodikowi
świadczonym historią podobne wypowiedzi to dolewanie oli- i jego środowisku administracja amerykańska (nowymi, gdyż
Dodik już od 2017 roku jest na liście osób objętych sankcjami
wy do ognia.
za naruszanie porozumienia w Dayton, którego USA są gwarantem). Wyciągnięciem konsekwencji grozi politykowi rówARMIA DO PODZIAŁU
Prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło 10 grudnia 2021 roku, nież dyplomacja brytyjska oraz unijna pod naciskiem Niemiec
gdy parlament Republiki Serbskiej głosami macierzystej partii – w obawie o to, że coraz bardziej możliwy rozpad Bośni
Dodika, czyli Związku Niezależnych Socjaldemokratów (Sa- i Hercegowiny doprowadzi do otwarcia puszki Pandory i zravez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD), przegłosował pa- dykalizowania mieszkańców kolejnych zapalnych punktów,
kiet ustaw mających – jak to ujęto – przywrócić Republice których w regionie nie brakuje.
Milorad Dodik tymi groźbami jednak się nie przejął, przeSerbskiej kompetencje, za które dotychczas była odpowiedzialna administracja centralna. Chodzi o kwestie dotyczące konany, że jego i Republikę Serbską obronią „przyjaciele”.
wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa, obronności, syste- Miał oczywiście na myśli przede wszystkim Władimira
mu podatkowego oraz tworzenia instytucji regionalnych. Zde- Putina. Po swej ostatniej wizycie w Moskwie, która miała
cydowano przy tym, że przekazanie kompetencji ma nastąpić miejsce 2 grudnia, Dodik informował, że czuje się pewnie, bo
w ciągu sześciu miesięcy, a w tym czasie władze Republiki ma wsparcie Rosji, a w szczególności prezydenta Putina.
Serbskiej opracują ustawy regulujące kwestie przeniesione ze Wskazywał również na Chiny jako potencjalnego sojusznika,
do którego Republika Serbska może się zwrócić w razie proszczebla państwowego.
W praktyce oznacza to, że za sprawy dla każdego państwa blemów. Wszystko zatem wskazuje na to, że najbliższe miew zasadzie fundamentalne na części obszaru Bośni i Hercego- siące będą dla Bośni i Hercegowiny decydujące.
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Partner wydania książki

BACZYŃSKI
USZLACHETNIA
W I E S Ł AW B U D Z Y Ń S K I

Nowa książka autorstwa
Wiesława Budzyńskiego,
biografa słynnego poety i żołnierza
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NOWA KALEDONIA

SOMALIA

FRANCJA

I N R I A

Inwestycja
w naukę

Kolejna umowa na rzecz rozwoju
nowych technologii.

E

mmanuel Chiva, dyrektor Agencji do spraw Innowacji Obronnych (AID), oraz Bruno Sportisse, prezes i dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Badawczego w Dziedzinie Nauk i Technologii Cyfrowych
(Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique – INRIA), podpisali 13 grudnia
2021 roku nową umowę partnerską pomiędzy INRIA
a francuskim ministerstwem obrony.
Pierwsza umowa ramowa tego typu została podpisana w 2007 roku, obecna jest już trzecia. Dokument
stanowi podstawę do współpracy między ministerstwem obrony a ośrodkiem badawczym, będącej elementem nowej ministerialnej strategii inwestowania
w badania nad nowatorskimi technologiami, które
można wykorzystać na rzecz obronności kraju. Umowa
przewiduje m.in. opracowanie innowacyjnych projektów dotyczących zdolności cyfrowych oraz rozwój badań nad sztuczną inteligencją.

USA

Razem
z Francją

W ataku terrorystycznym zorganizowanym
przez bojówkę Asz-Szabab na stacjonujące w południowej
części Somalii oddziały Unii Afrykańskiej, wykonujące misję AMISOM, zginęło
co najmniej trzech
żołnierzy. Do ataku
doszło 17 grudnia.

Trzecie referendum
niepodległościowe
potwierdza wyniki
poprzednich.

N
KOREA
POŁUDNIOWA
Władze w Seulu w porozumieniu z Amerykanami przygotowują się do opracowania nowego planu na
wypadek ewentualnej wojny z Koreą
Północną. Chodzi
o to, aby lepiej i skuteczniej reagować na
rosnące zagrożenie
ze strony północnokoreańskiej armii.
Nowy plan zastąpiłby
istniejące dokumenty planistyczne, które
zostały przygotowane
dekadę temu
i nie uwzględniają
zmian w wyposażeniu
i doktrynie wojskowej
Pjongjangu.

a Nowej Kaledonii (francuska posiadłość na Oceanii) odbyło się
12 grudnia 2021 roku kolejne referendum niepodległościowe. Dominująca
większość głosujących (tj. 96,5% spośród niemal 81 tys.) opowiedziała się
w nim przeciwko ogłoszeniu niezawisłości kraju i za pozostaniem w składzie
Francji. Było to trzecie z kolei referendum dotyczące przyszłości tej francuskiej posiadłości na Oceanie Spokojnym.
Poprzednie głosowania, w 2018 i 2020
roku, przyniosły podobne rozstrzygnięcie, tzn. większość osób biorących
w nich udział opowiedziała się za bliskim związkiem z Francją i przeciwko
niepodległości. Trzy referenda przewidziano w zawartym jeszcze w 1998 roku
porozumieniu między władzami Francji
a lokalnymi ugrupowaniami politycznymi z Nowej Kaledonii. Był wśród nich
Front Narodowego i Socjalistycznego
Wyzwolenia Kanaków, domagający się
niepodległości kraju oraz zagwarantowania praw rdzennej ludności wysp.

WYPRZEDZIĆ REAKCJĘ

Sztuczna inteligencja na usługach Pentagonu.

A

merykańskie dowództwo
na Pacyfiku poinformowało, że marynarka wojenna
USA stworzyła algorytm
sztucznej inteligencji, który
bardzo precyzyjnie przewiduje reakcje władz chińskich na
działania armii Stanów Zjednoczonych, takie jak sprze-

daż broni, aktywność wojskowa w Azji Południowo-Wschodniej czy nawet
wizyty kongresmanów w miejscach
newralgicznych,
np. na Tajwanie.
Sprawę skomentowała Kathleen
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Hicks, zastępczyni szefa amerykańskiego Departamentu
Obrony. „Widzimy, że trzeba
przyjrzeć się znacznie
szerszemu zestawowi
wskaźników, ich wzajemnemu splotowi,
a następnie zrozumieć
interakcję między za-

grożeniami”. Od momentu
uruchomienia w początkach
2020 roku system oceniał
działania, które w tym czasie
wpłynęły na stosunki amerykańsko-chińskie, oraz obliczał
potencjalne „tarcia strategiczne” między obydwoma państwami. Pozwalało to przewidzieć, czy podejmowane przez
Amerykanów inicjatywy nie
spowodują ostrej reakcji ze
strony Chin, i w ten sposób
uniknąć eskalacji napięcia.

M I N I S T E R E
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MALI

POŻEGNANIE Z AFRYKĄ
F

rancuskie wojska opuściły 14 grudnia kluczową bazę wojskową w mieście Timbuktu w środkowej
części Mali, kończąc tym
samym swój ośmioletni pobyt w tym regionie. Odpowiedzialność za bazę oraz
sytuację w okolicy przejęła

od Francuzów armia malijska. Nieco wcześniej wojska francuskie opuściły inne bazy, położone w miejscowościach Kidal i Tessalit
w północno-wschodnim regionie kraju. Wyprowadzka
ma związek z zapowiedzianym w czerwcu 2021 roku

przez prezydenta Emmanuela Macrona zmniejszeniem francuskiej obecności
w Afryce Zachodniej. Planuje się, że w 2022 roku
z państw Sahelu wyjedzie
ponad 3 tys. żołnierzy.
W 2013 roku ówczesny
prezydent Francji François

MJANMA

GWINEA RÓWNIKOWA

Baza w Bacie

Zbrodnia
ujawniona

Informacje o możliwej pierwszej chińskiej
bazie morskiej na Atlantyku.

podaje „The Wall Street Journal”,
Jakprawdopodobną
lokalizacją nowej ba-

zy chińskiej marynarki wojennej może
być Bata w Gwinei Równikowej, gdzie
Chińczycy niedawno wybudowali głębokowodny port. Spekuluje się, że mogą
tu umieścić bazę remontową oraz logistyczną dla swych okrętów wojennych.
Chiny korzystają już z jednej bazy
wojskowej w Afryce, znajdującej się
w Dżibuti, na wschodnim wybrzeżu
kontynentu. Mówi się także o możliwo-

Holland zdecydował o rozpoczęciu francuskiej interwencji wojskowej w Mali.
Celem była walka z dżihadystami, którzy kilka miesięcy
wcześniej ogłosili powstanie własnego, niepodległego państwa Azawad w północnej części Mali.

ści budowy kolejnej, w tanzańskim porcie Bagamoyo. Rewelacje amerykańskiego wywiadu pokazują, że chińskie
plany obejmują prawdopodobną budowę
instalacji wojskowych także na zachodnim wybrzeżu Afryki. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o chińskich
aspiracjach dotyczących stałej obecności
marynarki w kilku miejscach świata.
Wymieniane są w tym kontekście Kambodża, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Seszele czy Kiribati.

Cień pada na juntę
rządzącą krajem.

D

ziennikarze śledczy BBC ujawnili
masową zbrodnię żołnierzy sił
zbrojnych Mjanmy: w lipcu 2021 roku
mieli oni w wiosce Kani zamordować
około 40 mężczyzn należących do
opozycyjnego ruchu, który ukształtował się po objęciu w kraju władzy
przez armię wiosną 2021 roku. Zebrane dowody wskazują na to, że zamordowani byli przed śmiercią torturowani. Przedstawiciele armii stanowczo
odrzucają oskarżenia.
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Operacja

Ciamajda
Ta historia jest tak
nieprawdopodobna, że trudno uwierzyć
w jej prawdziwość. A jednak. Pokazuje, co może
się stać, gdy agentem wywiadu zostaje człowiek
o zbyt bujnej wyobraźni…
RO B ERT
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W A R

Agenci SOE organizowali na tyłach przeciwnika działania wywiadowcze, sabotażowe i dywersyjne.
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Polskie załogi samolotów bombowych latające
w Wielkiej Brytanii często wykonywały misje,
których celem było przerzucanie na drugą stronę
frontu przygotowanych przez SOE agentów.
Na zdjęciu Handley Page Halifax

łaściwie nie wiadomo, kto wymyślił nazwę dla tej operacji.
Być może był to jakiś dowcipniś
ze sztabu brytyjskiego Zarządu
Operacji Specjalnych (Special
Operation Executive – SOE),
odpowiedzialny za jej przygotowanie. W każdym razie agent,
który w operacji wziął udział, wspominał potem:
„Kiedy zdradzono mi mój kryptonim operacyjny,
zaoponowałem, uważając, że to kpina. Zapewniono mnie jednak, że kilka nazw wrzucono do kapelusza i wylosowano akurat tę”. Operacja nosiła nazwę „Blunderhead”, czyli ciamajda, niedorajda albo niezguła.

WYKŁADOWCA I SZPIEG
Celem zorganizowanej przez Brytyjczyków operacji była okupowana przez Niemców Estonia,
a właściwie znajdujące się w północnej części kraju
zakłady wytwarzające na potrzeby III Rzeszy materiały pędne. Zrzucony na tym obszarze agent miał
zbadać wielkość tamtejszej produkcji i, jeśli pozwolą na to okoliczności, dokonać dywersji. Misji podjął się niejaki Ronald Sydney Seth. Miał on wów-
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czas około trzydziestki, a zachowane zdjęcia z tego
okresu przedstawiają go jako szczupłego mężczyznę o twarzy intelektualisty, z zaczesanymi na prawą stronę włosami i okrągłymi okularami na nosie.
Wyglądał jak typowy urzędnik lub nauczyciel.
I rzeczywiście: Seth był absolwentem uniwersytetu
Cambridge i przed wojną pracował jako lektor języka angielskiego na uniwersytecie w Tallinie. Zdążył
nawet wydać niewielką książeczkę podróżniczą
z wojaży po Estonii. Gdy wybuchła wojna, wrócił
do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował w BBC. Powołany do wojska, służył później jako oficer administracyjny na lotnisku.
Zapewne bardzo się wówczas nudził, bo jesienią
1941 roku wysmażył do ministerstwa lotnictwa sążnisty list, w którym pisał m.in. o tym, że jest „najbardziej znanym Anglikiem w Estonii”, że ma „znajomości wśród wpływowych Estończyków”. Zaproponował też, że gotów jest wyruszyć do Estonii, aby
zorganizować tam ruch oporu. List zrobił swoje,
machina zadziałała: Sethem zainteresował się Zarząd Operacji Specjalnych, który właśnie takich ludzi potrzebował. Mieli oni organizować na tyłach
przeciwnika działania wywiadowcze, sabotażowe
i dywersyjne. Oficerowie SOE przygotowywali
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O TYM, ŻE JEST
„NAJBARDZIEJ ZNANYM ANGLIKIEM
W ESTONII” I CHĘTNIE WYRUSZY DO
TEGO KRAJU, ABY
ZORGANIZOWAĆ
RUCH OPORU
m.in. polskich cichociemnych do operacji w okupowanej Polsce. W tym czasie Rosja była w głębokiej
defensywie, Niemcy zaś rozpoczynali oblężenie Leningradu. Niemiecka machina wojenna korzystała
m.in. z paliw wytwarzanych z łupków bitumicznych, które w dużej ilości wydobywano właśnie
w Estonii. Zdobycie informacji na ten temat oraz
ewentualne zniszczenie przemysłu bitumicznego
byłoby Brytyjczykom bardzo na rękę. Seth przeszedł kilkumiesięczne szkolenie z sabotażu, walki
wręcz oraz posługiwania się radiostacją. Oficerowie
szkoleniowi podkreślali w raportach jego determinację, zaangażowanie oraz pewność siebie.

16 kwietnia 1945 roku Seth zgłosił się do
brytyjskiej placówki
w szwajcarskim Bernie i oznajmił, że ma
propozycje pokojowe
dla Brytyjczyków od
samego… Heinricha
Himmlera.

LOT NA WSCHÓD
Jest w tej historii i polski wątek. Otóż do Estonii Setha dostarczyła w nocy z 24 na 25 października 1942 roku polska załoga ze 138 Dywizjonu
do Zadań Specjalnych (138 Special Duty Squadron) w składzie: piloci st. sierż. Franciszek
Sobkowiak i chor. Franciszek Zaremba, radiotelegrafista ppor. Franciszek Pantkowski, despatcher
(dyspozytor ładunku) st. sierż. Tadeusz Madejski,
mechanik sierż. Czesław Kozłowski oraz strzelec
st. sierż. Wacław Żuk.

R A F

U N I T E D

K I N G D O M

G O V E R N M E N T

JESIENIĄ 1941 ROKU
SETH WYSMAŻYŁ
DO MINISTERSTWA LOTNICTWA
LIST, W KTÓRYM PISAŁ M.IN.

Polskie załogi samolotów bombowych latające
w Wielkiej Brytanii często wykonywały misje, których celem było przerzucanie na drugą stronę frontu przygotowanych przez SOE agentów. Najbardziej
dla Polaków nobilitujące i upragnione były oczywiście loty ze zrzutami i skoczkami do ojczyzny.
Z różnych względów nie zawsze jednak mieli taką
możliwość. Nad Polskę latały więc także załogi
brytyjskie, Polacy bywali zaś wyznaczani do innych
zadań i celów bardzo od ojczyzny odległych. Lot do
Estonii był jedynym wykonanym przez polską załogę tak daleko na wschód, ale też sama misja okazała się specyficzna.
Wyznaczony do tego zadania Halifax W-7773
„S” oprócz agenta zabrał na pokład jego wyposażenie: materiały wybuchowe, radiostację, żywność,
śpiwór i namiot oraz znaczną ilość pieniędzy.
W książce „Szpieg nie ma przyjaciół” („A Spy Has
No Friends”), którą Seth napisał po wojnie, podaje
on szczegóły dotyczące początków tej wyprawy:
„Tuż przed południem pojechałem z obstawą na lotnisko, gdzie przedstawiono mi polską załogę Halifaxa, którym miałem lecieć. Ponieważ odległość była znaczna – podróż w obie strony miała trwać trzynaście albo czternaście godzin, częściowo nad
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Seth spisał po wojnie swoje
przeżycia i wydał w 1952 roku w książce pt. „A Spy Has
No Friends” (Szpieg nie ma
przyjaciół).

WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO,
KTO WYMYŚLIŁ NAZWĘ
DLA TEJ OPERACJI. BRZMIAŁA
ONA BLUNDERHEAD,
CZYLI CIAMAJDA, NIEDORAJDA ALBO NIEZGUŁA

terenami okupowanymi przez wroga – ustalono, że powinniśmy udać się na lotnisko w pobliżu Yorku na tankowanie samolotu i końcowe kontrole”. Samolot wystartował koło
18.00, przemknął nad Danią i znalazł się nad Bałtykiem.
MISJA OD SAMEGO HIMMLERA
W odróżnieniu od lotów do Polski, gdzie ruch oporu zwykle przygotowywał zrzutowisko, lotnicy musieli desantować
Setha w ciemno. Brytyjczycy po prostu nie mieli kontaktu
z żadną konspiracyjną grupą w Estonii, która mogłaby zorganizować jego przyjęcie. Skoczek wylądował na leśnej polanie
niedaleko miejscowości Leesi, jakieś 60 km na wschód od
Tallina. Miał się udać najpierw do znajomego, a potem dostać w okolice stolicy, wykonać zadanie oraz wysłać raport
do Londynu. Nigdy jednak żaden meldunek od Setha z Estonii nie dotarł, a SOE przez długie miesiące nie miało o nim
żadnych informacji.
Dopiero w 1943 roku wpadły w ręce brytyjskiego wywiadu niemieckie dokumenty, z których wynikało, że Seth…
przeszedł na stronę Niemców. Był przetrzymywany jakoby
w obozie jenieckim w Oberursel, a podczas przesłuchań zeznał, że do misji szpiegowskiej w Estonii zmusił go… oficer
z ministerstwa lotnictwa. Brytyjskie służby wojskowe pod koniec lipca 1944 roku uznały Setha za zaginionego. Nieoficjalnie poinformowano o tym jego żonę.
Tymczasem zaledwie miesiąc później do Brytyjczyków dotarł napisany przez niego samego list, opisujący jego przygody w Estonii. Wydają się one tak osobliwe, że trudno je
uznać za prawdę. Seth relacjonował mianowicie, że po desantowaniu z halifaxa musiał uciekać przed Niemcami, stracił
wówczas całą broń i sprzęt. To jednak nie przeszkodziło mu
później wysadzić kilku samolotów i stanowiska artylerii.
Ukrywał się przez kilka dni, za cały pokarm mając tabletki
opium i… butelkę whisky. Został następnie schwytany przez
estońską milicję i przekazany gestapo. Pod wpływem tortur
i w obawie przed egzekucją zeznał, że do podjęcia misji
szpiegowskiej został zmuszony. Powiedział także, że ma znajomości w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Efekt był taki, że
zainteresowała się nim Abwehra, która miała go przygotować
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do podjęcia… szpiegowskiej misji w Wielkiej Brytanii.
W ostatniej chwili Niemcy stracili jednak do niego zaufanie,
aresztowali go i umieścili w więzieniu. Wykorzystywali go
potem w obozach jenieckich jako kapusia. Kolejne podpisane
kryptonimem „Ciamajda” raporty, które docierały do wywiadu brytyjskiego, były równie absurdalne.
To jeszcze nie wszystko: 16 kwietnia 1945 roku Seth zgłosił się do brytyjskiej placówki w szwajcarskim Bernie
i oznajmił, że ma propozycje pokojowe dla Brytyjczyków od
samego… Heinricha Himmlera. Przewieziony do Wielkiej
Brytanii Seth był intensywnie maglowany przez oficerów
kontrwywiadu, którzy szukali potwierdzenia, że zdradził
i przeszedł na drugą stronę, wszystko bowiem na to wskazywało. Badania lekarskie wykazywały jednak, że Seth ma osobowość paranoiczną, wszyscy zaś, którzy mieli z nim do czynienia, szybko się przekonywali, że coś z nim jest nie tak. Raport podsumowujący przesłuchania wyliczał nieścisłości
w jego opowieściach oraz stwierdzał, że Seth nie jest w stanie
odróżniać prawdy od fałszu. Oficer kontrwywiadu wysunął
ponadto przypuszczenie, że najprawdopodobniej Seth do
Niemców zgłosił się sam wkrótce po wylądowaniu w Estonii,
że zmyślił historie o torturach, gdyż sam zaproponował
Niemcom, że będzie dla nich pracował.
Cała ta historia była tak nieprawdopodobna, a Seth tak pogrążony w swych fantazjach, że ostatecznie został on uznany
za fantastę i zwolniony, a służby zrezygnowały z procesu
o zdradę. Po wojnie zabrał się do działalności pisarskiej, napisał wiele książek poświęconych specyfice działań szpiegowskich i wywiadowczych, włącznie z „Encyklopedią
szpiegowską”. Jedna z jego książek, „Tajni agenci”, poświęcona wywiadowi japońskiemu w czasie II wojny światowej,
została wydana również w Polsce. Ciekawe, że Seth ma też
niemałe zasługi jako... pionier seksuologii. Pod pseudonimem
Robert Chartham od lat sześćdziesiątych wydał wiele książek
poświęconych tej tematyce.
Cytaty pochodzą z książek: Ronald Seth, „A Spy Has No Friends”
oraz Max Hastings, „The Secret War: Spies, Codes and Guerrillas
1939–1945”.

HISTORIA / ZZA KADRU

c h c i a ł z o b a c z y ć A d o l f H i t l e r,
ale polski marynarz

J

uż od najmłodszych lat imponował nadzwyczajną siłą. Stanisław
Radwan, bo o nim mowa, urodził
się i wychowywał w Krakowie.
Trenował zapasy w klubie sportowym
Wisła Kraków i wróżono mu tam wielką
karierę w tej dziedzinie, ale on wybrał
inny sposób na życie. Poczuł zew morza. Wyjechał na Wybrzeże i zaciągnął
się do marynarki wojennej. Ze względu
na warunki fizyczne i inteligencję przyjęto go tam z otwartymi rękami. Służył
m.in. na OORP „Komendant Piłsudski”
i „Grom”. Szybko zdobył wielką sławę
zarówno w rodzimych, jak i obcych
portach.
Dla Staszka „Żelaznych Szczęk” – bo
tak ochrzcili go przedwojenni dziennikarze – organizowano w portowych
miastach specjalne pokazy, na których
rozrywał podkowy i łańcuchy, przegry-

N A R O D O W E

zdecydowanie odmówił.

„Łamacz podków i niewieścich serc” – tak pół
serio, pół żartem ktoś
podpisał zdjęcie najsłynniejszego siłacza
polskiej marynarki
wojennej.

C Y F R O W E

Stanisław Radwan
słynął z niezwykłej
s i ł y. J e j p o k a z p o d o b n o

HISTORIA
PEWNEGO ZDJĘCIA

A R C H I W U M

ŻELAZNE
SZCZĘKI
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zał metalowe pręty i wbijał gwoździe
gołymi rękami. Dochodziło też do pojedynków między siłaczami z innych flotylli i podobno Radwan nie miał sobie
równych. Siłę jego ciężkich rąk poczuli
też nazistowscy bojówkarze z Wolnego
Miasta Gdańska. Lubili prowokować
polskich żołnierzy na gdańskich ulicach.
Konfrontacja z Radwanem za każdym
razem kończyła się jednak dla nich źle.
We wrześniu 1939 roku znalazł się
w szeregach obrońców Gdyni. Dostał
się do niewoli, z której próbował uciekać – podobno rozbił mur obozowy gołymi rękami. Niemcy zesłali go do obozu o zaostrzonym rygorze. Legenda głosi, że sam Adolf Hitler pragnął obejrzeć
pokaz możliwości polskiego siłacza, ale
Radwan zdecydowanie odmówił.
Po wojnie wyjechał do Ameryki,
którą podbił jako strongman. Stał się

też aktywnym działaczem amerykańskiej Polonii. W Hollywood planowano nakręcić o nim film – „Atomic
Man”, jednak ostatecznie do produkcji
nie doszło.
Prywatnie był człowiekiem niezwykle
kulturalnym i dowcipnym. Cieszył się
powodzeniem u kobiet. Do jego domu
w Cleveland przychodziło mnóstwo listów z propozycjami matrymonialnymi.
Jedna z kandydatek na żonę siłacza miała napisać tak: „Pan silny, a ja jestem
ładna. Jak się pobierzemy, to będziemy
mieli doskonałe dzieci”. Na co Radwan
odpisał: „Szanowna Pani! Przedstawiona propozycja małżeństwa sprawiła mi
wiele radości. Mam jednak zasadniczą
wątpliwość, co do końcowego efektu.
Bo co będzie, gdy dzieci po mnie
odziedziczą urodę, a po pani siłę?”.
PIOTR KORCZYŃSKI
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Upiorna broń
Amerykańskie wojska interweniujące w Wietnamie
starały się pokonać Wietkong nie tylko siłą oręża,
lecz także za pomocą działań psychologicznych,
czasami bardzo nietypowych.
MAC I EJ

NOWAK- K R E Y E R

W

N A R A

ojnę prowadzi się nie tylko z użyciem broni. Nierzadko sięga się po rozwiązania niekonwencjonalne, mające przede wszystkim osłabić morale
nieprzyjaciela. Takie działania podejmowali
Amerykanie w Wietnamie, używając do tego specjalnych oddziałów operacji psychologicznych. Oprócz standardowych
sposobów uciekały się one do metod tak nietuzinkowych, że
można by je uznać za wymysł literatury sensacyjnej.

WĘDRUJĄCE DUSZE
Jednym z takich pomysłów było wykorzystanie wietnamskich wierzeń związanych z życiem pozagrobowym. Operacja „Wandering Soul” (wędrująca dusza) została przeprowadzona przez 6 Batalion Operacji Psychologicznych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia w ramach programu „Chieu Hoi” (otwarte ramiona),
mającego skłaniać partyzantów Wietkongu do przechodzenia na stronę rządową.
Wietnamczycy uważają, że dusza człowieka, który został pochowany w niewłaściwy sposób albo w obcym miejscu, z dala
od rodzinnych stron, błąka się zawieszona między światami. Na
terenie Indochin silna jest także wiara w możliwość kontaktowania się zmarłych z żywymi. Jedno z najważniejszych świąt
religijnych Wietnamu Vu Lan, znane jako Dzień Wędrujących
Dusz, obchodzone jest piętnastego dnia siódmego miesiąca kalendarza księżycowego, kiedy podobno otwierają się bramy
między światem żywych a zaświatami. Wietnamczycy są również przekonani, że zmarli mogą kontaktować się z żywymi
w rocznicę swojej śmierci lub w pobliżu miejsca, w którym
odeszli. Chociaż Wietkong był formacją komunistyczną, czyli
w teorii ateistyczną, w jego szeregach walczyli mieszkańcy wsi,
u których komunistyczna propaganda nie zdołała wyplenić przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji i zwyczajów. W czasie wojny partyzanckiej wielu Wietnamczyków
ginęło gdzieś w otchłani dżungli, z dala od bliskich, dlatego
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Operacja „Wandering
Soul” miała osłabić morale partyzantów i skłaniać ich do dezercji.
Na zdjęciu pojmani Wietnamczycy prowadzeni
do amerykańskiego
śmigłowca

potencjalnych wędrujących dusz mogło być sporo.
Amerykańscy specjaliści od wojny psychologicznej
postanowili to wykorzystać. Początkowo, aby obniżyć morale partyzantów, w okolicy stanowisk Wietkongu puszczano z głośników buddyjską muzykę
pogrzebową. Wkrótce postanowiono pójść o krok
dalej. Przy udziale wietnamskich aktorów, korzystając z najnowocześniejszych wówczas technik, wyprodukowano tzw. taśmę duchów nr 10. Nagranie
składało się z muzyki pogrzebowej, upiornych jęków, potępieńczego zawodzenia oraz skargi „ducha
partyzanta Wietkongu”, który opowiadał o straszliwym cierpieniu, jakie spotkało go przez to, że umarł
z dala od bliskich i nie miał porządnego pogrzebu.
Skargę nagrano na dwa głosy, w formie dialogu między zbłąkanym duchem a jego małą
Ze specjalnych głośników
córką. Zmarły przestrzegał żołnierzy
zainstalowanych na ameWietkongu przed podobnym losem,
rykańskich śmigłowcach
bojowych puszczano głonamawiał, aby porzucili walkę, dośną muzykę lub drażniące
póki nie jest za późno. Głos „umarłedźwięki, które miały dziago” oraz wycia potępieńców zniełać rozpraszająco na żołnierzy Wietkongu.
kształcono, dodając echo, spowalniając i przyspieszając. Chodziło o to,
aby słuchacz uwierzył, że dobiegają go dźwięki wydobywające się wprost z zaświatów.
GŁOS ZZA GROBU
Nagranie, według relacji świadków robiące
w nocnej dżungli piorunujące wrażenie, odtwarzano
po zmierzchu z głośników zamontowanych na śmigłowcach, łodziach patrolowych, a nawet plecakach
żołnierzy, którzy podkradali się do nieprzyjacielskich stanowisk. Starano się, aby upiorne dźwięki
usłyszeli wszyscy partyzanci Wietkongu przebywający w pobliżu, łącznie z tymi skrytymi w podziemnych tunelach. Liczono na to, że wystraszeni porzucą swoje stanowiska, żeby uniknąć losu, który dotknął ducha z taśmy. Często takim akcjom
towarzyszyło zrzucanie z powietrza ulotek z tekstami i wizerunkami mającymi nastraszyć partyzantów,
na przykład porzuconego trupa bojownika Wietkongu, i przestrogą, że taki sam los może spotkać każdego partyzanta.
Cała operacja wzbudzała spore kontrowersje. Południowowietnamscy sojusznicy Amerykanów mieli obiekcje natury moralnej, bo w tym oszustwie wy-

korzystano miejscowe święte tradycje. Co gorsza,
nagranie miało wpływ na wszystkich Wietnamczyków, niezależnie od tego, po której stronie walczyli.
Zdarzało się, że poruszeni nim żołnierze Wietnamu
Południowego opuszczali stanowiska albo odmawiali walki, a pogubieni w gęstwinie, stawali się łatwym
celem dla komunistów. Okoliczni mieszkańcy wiosek reagowali na nagranie przerażeniem, odmawiając później pracy na polach znajdujących się w pobliżu miejsca, gdzie je odtwarzano.
Jeżeli chodzi o bojowników Wietkongu, taśma
działała na nich tylko przez stosunkowo krótki czas,
zanim się nie zorientowali, że dźwięki pochodzą
z głośników. Wkrótce zaczęły jednak przynosić skutek niezamierzony, lecz też pożyteczny dla Amerykanów. Puszczenie nagrania zazwyczaj wywoływało
potężną kanonadę z pozycji wietnamskich w stronę
źródła dźwięku, będącą zapewne wyrazem wściekłości wywołanej sprofanowaniem tradycji. Ułatwiało to lokalizację i skuteczną likwidację z reguły dobrze zamaskowanych stanowisk nieprzyjaciela.
Taśma nr 10 krążyła po całym południowym
Wietnamie, poddawana twórczym modyfikacjom.
Najbardziej spektakularny efekt dało dołączenie do
niej zarejestrowanego w zoo ryku tygrysa. Tak
spreparowane nagranie odtworzono w 1970 roku
na górze Nui Ba Den w Delcie Mekongu rozlokowanemu tam oddziałowi Wietkongu. Według informacji wywiadu partyzantów od dłuższego czasu
nękały ataki tygrysów. W pobliże nieprzyjacielskich pozycji podkradło się więc dwóch żołnierzy
i odtwarzając nagranie, doprowadziło do wycofania
się aż 150 bojowników.
ZŁOWIESZCZY AS PIK
Taśma nr 10 powstała w wyniku dokładnego przestudiowania miejscowych zwyczajów, za to drugi,
bardzo słynny element walki psychologicznej kojarzony z wojną Wietnamie, tzw. karta śmierci, czyli
as pik z wizerunkiem trupiej główki, tak naprawdę
stanowi jedynie dowód ignorancji. W założeniu miała ona być pewnego rodzaju ulotką – oprócz obrazka
znajdowały się na niej napisy po wietnamsku: „Wietkongu! To karta śmierci! Jeśli nadal będziesz walczyć przeciwko sprawie narodu, to spotka cię właśnie taka pożałowania godna śmierć!”.
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NIETYPOWYM SPOSOBEM PROWADZENIA
WALKI PSYCHOLOGICZNEJ W WIETNAMIE
BYŁO WYŚWIETLANIE NA CHMURACH
OBRAZÓW I NAPISÓW ZACHĘCAJĄCYCH DO
PODDANIA SIĘ, SUGERUJĄC PRZY TYM ICH
NADNATURALNE POCHODZENIE

N A R A

Samolot C-47 Sił Powietrznych USA wypuszczający ulotki propagandowe w pobliżu Nha Trang w Wietnamie Południowym. Sierpień 1969

Przykłady ulotek propagandowych wykorzystywanych w programie „Chieu Hoi” (otwarte ramiona) mającym skłaniać
partyzantów Wietkongu do przechodzenia na stronę rządową. Tekst pod pierwszą z nich głosi: „Cały naród wita oficerów i żołnierzy z powrotem w ojczyźnie”. Druga z ulotek przedstawia matkę płaczącą nad swoim synem poległym
podczas walki i ma na celu zniechęcenie żołnierzy do walki po stronie Wietkongu.

Źródłem pomysłu na taką ulotkę były informacje o tym, że za
czasów francuskich rządów w Indochinach Wietnamczycy
przejęli od kolonizatorów grę w karty i zwyczaj wróżenia z kart,
łącznie z wiarą w złowieszcze znaczenie asa pik, zapowiadającego nieszczęście. Przeoczono jednak bardzo istotny szczegół:
w taliach używanych przez Wietnamczyków do gry w ogóle nie
ma takiej karty i znają ją tylko nieliczni przedstawiciele plemion górskich, przyjaźni zresztą Amerykanom. As pik kojarzył
się ze śmiercią przede wszystkim w kulturze Zachodu, a szczególnie mocno wśród Amerykanów, bo podobno taką właśnie
kartę trzymał słynny rewolwerowiec Dziki Bill Hickok, kiedy
w 1876 roku został zastrzelony podczas gry w pokera.
Nieoczekiwanie karty śmierci stały się jednak bardzo popularne wśród żołnierzy amerykańskich. Służyły jako pewnego
rodzaju znacznik zajętego terenu, przestrzegający przeciwnika
przed wejściem im w paradę, a także makabryczny podpis zostawiany przy zwłokach Wietnamczyków uśmierconych przez
wojska USA. Chociaż starano się zakazać ich używania, takie
regulacje zazwyczaj stanowiły, nomen omen, martwe prawo.
PROSTO Z CHMUR
Innym nietypowym sposobem prowadzenia walki psychologicznej w Wietnamie było wyświetlanie na chmurach obrazów
i napisów zachęcających do poddania się, sugerując przy tym
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ich nadnaturalne pochodzenie. Robiono tak w 1968 roku, a pomysł był zaczerpnięty wprost z opowieści o Batmanie, którego
znak pojawiał się na niebie nad Gotham City. Takie działania
prowadził 10 Batalion Operacji Psychologicznych. Korzystając
z bardzo silnych świateł oraz specjalnych projektorów, z pokładu samolotu transportowego C-47 starano się wyświetlać na
chmurach napis „Chieu Hoi” albo flagę Wietnamu Południowego. Okazało się to bardzo trudne – ciężko było pozyskać odpowiednio wydajny generator prądu mogący zasilać lampy, przewożenie go na pokładzie samolotu było niebezpieczne, a w Delcie Mekongu rzadko występowała odpowiednio gęsta okrywa
chmur. Projekcje przeprowadzano zwykle w pobliżu domniemanych większych zgrupowań Wietkongu, jednak brak relacji
ze strony nieprzyjaciela nie pozwalał dokładnie określić skuteczności całego przedsięwzięcia. Operację zakończono z dosyć
banalnej przyczyny: wykorzystywany do niej generator prądu
wraz z osprzętem został skradziony z lotniska.
Przedstawione nowatorskie metody prowadzenia wojny psychologicznej co prawda nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale trzeba pamiętać, że w tamtych czasach stanowiły bardziej eksperyment niż wypracowany sposób walki. Dlatego ich
efekty były trudne do przewidzenia. Działania te pozwoliły jednak zebrać cenne doświadczenia i dowiodły, że zabobony można uczynić skuteczną bronią.

U zarania dziejów duszpasterstwa
polowego w Polsce.
Największa monografia autorstwa
Sławomira Zygmunta Frątczaka
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Fotografia z 15 stycznia 1942 roku

Z Marianem
W o j t a s e m o tym,
jak działał w konspiracji
na Lubelszczyźnie i uniknął
zsyłki do gułagu, rozmawia
Piotr Korczyński.

J

ak trafił Pan do Batalionów Chłopskich? Czy to był świadomy wybór,
czy raczej, jak to czasem bywało
z młodymi ludźmi szukającymi
kontaktu z organizacjami konspiracyjnymi, przypadek?
Na pewno nie był to przypadek. Miałem pewien atut – coś bardzo cennego
dla miejscowego dowództwa Batalionów Chłopskich, a mianowicie sporo
broni, jak na konspiracyjne warunki. Skąd ona
się wzięła? Pod koniec września 1939 roku w wąwozie niedaleko Rachań niemiecki samolot zaskoczył tabor naszego wojska, będącego niestety już
w odwrocie. W wyniku ostrzału poległo kilkunastu
żołnierzy, których pochowano na cmentarzu w Rachaniach, a rannych zdołano odwieźć do punktu sanitarnego zorganizowanego w cukrowni w Wożuczynie. Z pobojowiska w wąwozie razem z moim
kolegą Stanisławem Czyrką zdołaliśmy zabrać
14 karabinów, osiem skrzyń amunicji, granaty i kostki trotylu, które początkowo wzięliśmy za… mydło.
Cały ten arsenał przytaszczyliśmy do gospodarstwa
mojego ojca i ukryliśmy w stodole. Jak ojciec zobaczył skrzynie z amunicją i karabiny, złapał się za
głowę i kazał nam natychmiast wynieść je z naszego
obejścia. Wtedy nasz skarb zakopaliśmy – broń
w kilku miejscach pod miedzą, a amunicję i granaty
300 m od domu. Obiecaliśmy sobie ze Stanisławem,
że kiedyś to wykorzystamy w walce z nieprzyjacielem. Niestety, kolega nie mógł spełnić tej obietnicy,
gdyż został wywieziony na roboty do Niemiec.

mu lekarzowi. Wypisał mi po niemiecku zaświadczenie, które przedstawiłem przed komisją poborową. Jej członkowie popatrzyli na nie i odesłali
mnie do domu. Szkopuł w tym, że do dziś nikomu
nie udało się przeczytać, co w nim zostało napisane. Możliwe, że komisja nie chciała się skompromitować, że nie potrafi odczytać jego treści…
Ze Stanisławem Czyrką zdołaliśmy jednak zrobić
razem jedną rzecz – jeszcze jesienią 1939 roku ustawiliśmy na grobach żołnierzy zabitych przez niemieckich lotników brzozowe krzyże, które zbił nam
miejscowy młynarz. To dzięki ich broni dostałem
się do konspiracji, ponieważ o naszym skarbie
oprócz ojca wiedział jeszcze nasz sąsiad Franciszek
Pomykało. Służył jako plutonowy w przedwojennej
armii, a w czasie wojny jako pierwszy z okolicy zaczął na naszym terenie organizować Bataliony
Chłopskie. Był dowódcą placówki i 1 kompanii
BCh w Michalowie, do której i ja wstąpiłem.
Na początku 1941 roku Pomykało poprosił, żebym tę broń przekazał do jego dyspozycji. Postawiłem warunek: zrobię to, jeśli przyjmie mnie do
organizacji. On się wahał, bo byłem za młody –
miałem niecałe 16 lat. Jednak zdecydowanie obstawałem przy swoim i w końcu się zgodził. Zaznaczę, że nie miało wtedy dla mnie większego
znaczenia, że wstępuję w szeregi Batalionów
Chłopskich. Byłem za młody, żeby w konspiracji
rozróżniać odcienie polityczne. Dla mnie, podobnie jak dla wielu innych, trochę tylko starszych
chłopaków, istotne było to, że będziemy walczyć
z okupantem i jego pomagierami.

Panu się jednak udało…
Mnie też groziła wywózka do Reichu [na przymusowe roboty], ale uniknąłem jej dzięki pewne-

Jakie zadania przydzielono Panu w oddziale?
Początkowo bardzo proste. Miałem na przykład
obserwować wszelkie ruchy Niemców w okolicy
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WIZY TÓWKA

B I B L I O T E K A

MARIAN WOJTAS
„KARP”

Ż

W O J E W Ó D Z K A

ołnierz Batalionów Chłopskich
i Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Obwodzie Tomaszów Lubelski. Inicjator i redaktor „Słownika
biograficznego żołnierzy Batalionów
Chłopskich”.

Bataliony Chłopskie przede wszystkim miały ochraniać
mieszkańców wsi.

i meldować o tym komendantowi Pomykale. Z czasem przydzielano mi bardziej odpowiedzialne zadania, jak przewożenie meldunków. W kwietniu 1944 roku, zaraz po świętach
wielkanocnych, zawiozłem też do szpitala w Tomaszowie
Lubelskim rannego w walce żołnierza BCh. Tam działał
nasz zaprzysiężony lekarz Janusz Peter [dyrektor szpitala
miejskiego w Tomaszowie Lubelskim, znany działacz na
rzecz tomaszowskiej społeczności]. On to tak sprytnie urządził, że rannych partyzantów przyjmował na oddziale zakaźnym, na który Niemcy bali się wchodzić.
Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że Bataliony Chłopskie
przede wszystkim miały za zadanie chronić polską wieś?
Istotnie tak było. I chodziło nie tylko o bezpośrednią walkę. Bataliony na przykład pilnowały trzeźwości na wsi. Pamiętam, że w kwietniu 1944 roku w jedną noc zniszczyliśmy 18 bimbrowni w Siemierzu. W ten sposób uniemożliwiliśmy chłopom pijaństwo przed świętami wielkanocnymi,
które mogło doprowadzić do burd – te mogły ściągnąć na
wieś żandarmerię niemiecką, co niechybnie skończyłoby się
pacyfikacją.
Zabezpieczaliśmy też posługę religijną dla mieszkańców.
Mianowicie Niemcy nasz kościół parafialny w Wożuczynie
zmienili w magazyn zbożowy. Proboszcz ksiądz Wiktor Guz
odprawiał więc konspiracyjne nabożeństwa w jednej ze sto-
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dół we wsi Zwiartówek. My je zabezpieczaliśmy i czuwaliśmy, by Niemcy nie zaskoczyli modlących się ludzi.
Czy oprócz tych wymienionych zadań brał Pan udział
w akcjach bojowych?
Kilka razy się zdarzyło, choć od razu zaznaczmy, że w razie niepowodzenia podczas wykonywania zadań, o których
mówiłem, też groziła mi śmierć lub wywózka do obozu koncentracyjnego. Z kolei z bronią w ręku – oprócz ubezpieczania wspomnianych nabożeństw – brałem m.in. udział w rozbrajaniu Werkschutzu [straż przemysłowa] cukrowni w Wożuczynie 27 marca 1944 roku. Kiedy indziej dostaliśmy
rozkaz rozbrojenia jednego z folksdojczów. Dla mnie było to
wyjątkowo stresujące zadanie, ponieważ tenże folksdojcz był
ojcem jednego z moich szkolnych kolegów. W razie rozpoznania mnie i całej mojej rodzinie groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Na szczęście wszystko przebiegło spokojnie,
a nasz arsenał powiększył się o kolejny karabin.
W tym miejscu wspomnę, że na naszym terenie Bataliony
Chłopskie i Armia Krajowa w 1943 roku zyskały jeszcze
jednego niebezpiecznego nieprzyjaciela – Ukraińską Armię
Powstańczą. Nacjonaliści ukraińscy bardzo uaktywnili się na
Lubelszczyźnie, ale przede wszystkim na Zamojszczyźnie,
terroryzując i mordując mieszkańców tamtejszych wsi. Podjęliśmy z nimi walkę. W pamięci utkwiło mi starcie pod
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Zaświadczenie
z 2 lutego 1944 roku, które uchroniło
Mariana Wojtasa
od wywózki na roboty do Niemiec

Łaszczowem. W Wielkanoc 9 kwietnia 1944 roku
nasz komendant Pomykało zarządził alarm na
wieść o tym, że upowcy planują mordy właśnie
w tej okolicy. Zebraliśmy oddział liczący około
stu ludzi i pomaszerowaliśmy nocą w dwóch grupach w wyznaczonym kierunku. Jeszcze w nocy
zakwaterowaliśmy się w jednej ze wsi, by o świcie
uderzyć na Ukraińców w okolicach Łaszczowa.
Oni jednak zaatakowali nas pierwsi. Wywiązała się walka, w której po obu stronach zginęło kilku ludzi. Na domiar złego upowcom przyszli
w sukurs niemieccy żandarmi. Musieliśmy się
wycofać. Pod ostrzałem wyniosłem wtedy rannego kolegę. Było naprawdę gorąco…
W lipcu 1944 roku Pan, podobnie jak wielu bechowców i akowców, znalazł się w Państwowym
Korpusie Bezpieczeństwa podległym rządowi
emigracyjnemu w Londynie. Wciąż niewiele się
wie o tej formacji, która w planach powstania
powszechnego miała pilnować porządku na zapleczu frontu, a po wojnie stać się policją.
Tak miało być, ale po wkroczeniu Sowietów do
Polski wszystko się skomplikowało. Początkowo
jednak korpus spełniał swe porządkowe zadania,

a Sowieci nas tolerowali – do czasu… W lipcu
1944 roku znalazłem się w obsadzie posterunku
Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Rachaniach. 12 sierpnia dotarł do nas rozkaz komendanta powiatowego PKB por. Franciszka Samulaka,
by następnego dnia kilkunastoosobowa grupa policjantów z bronią i prowiantem na trzy dni zameldowała się w komendzie powiatowej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Kościuszki 10. Kiedy stanęliśmy przed komendą, postanowiłem
z kolegą Stanisławem Gajewskim wykorzystać
moment oczekiwania na zapisanie się do miejscowego gimnazjum. Zostawiliśmy nasze rzeczy
kolegom i poszliśmy do szkoły. Dłuższy czas zajęło nam znalezienie kartek papieru, na których
mogliśmy napisać podania o przyjęcie. Po złożeniu podań wróciliśmy na ulicę Kościuszki, a tu
kocioł! Enkawudziści już ładowali na podstawione ciężarówki rozbrojonych policjantów. Uciekliśmy stamtąd i po dotarciu do Rachań powiadomiliśmy rodziny naszych kolegów o podstępnym
aresztowaniu przez NKWD [Ludowy Komisariat
Spraw Wewnętrznych ZSRR]. Większość z nich
wywieziono na Syberię. Chęć podjęcia nauki uratowała mnie od sowieckiego gułagu...
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P I S MO C O D Z I E N N E
Wydarzyło się przed stu laty czy zaledwie chwilę temu?
Lektura fragmentów artykułów sprzed wieku pokazuje, że żołnierzy, mimo upływu czasu, nurtują podobne problemy – ćwiczenia na poligonach, trudy garnizonowego życia, problemy

z zakwaterowaniem, umundurowaniem czy wsparciem dla weteranów. Codzienne sprawy obok wielkiej polityki, małe problemy obok dziejowych wydarzeń. Warto przypomnieć, czym
żyli czytelnicy „Polski Zbrojnej” od początku jej istnienia.

Styczeń 2022 roku

Wszystkim Czytelnikom
i Przyjaciołom Redakcji
z okazji Nowego Roku zasyła
staropolskiem „Szczęść Boże!”
życzenia
Redakcja „Polski Zbrojnej”.

2 stycznia 1922 roku

Wojna po wojnie
Od czasu traktatu wersalskiego*, który
kładzie kres wojnie na polach bitew, miał
jednocześnie raz na zawsze uporządkować
stosunki międzynarodowe na całym świecie – od czasu tego traktatu jesteśmy
świadkami ciągłego wrzenia w stosunkach
nie tylko Europy powojennej, ale i państw
innych części świata. Wrzenie to raz
wzmaga się, to znów ucicha, lecz żadne
próby nie mogą go usunąć doszczętnie,
i stale istnieje troska, iż może ono doprowadzić do ponownego wybuchu.
[…] Wojna światowa dała zwycięstwo
koalicji, z której jednak tylko część mocarstw może być uważana za zwycięzców
faktycznych i bezwzględnych, gdyż reszta wskutek ciężkiego przesilenia gospodarczego, wywołanego wojną, przechodzi
silny kryzys […].
20 stycznia 1922 roku
* Traktat kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, państwa ententy oraz kraje sprzymierzone.

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

SIŁA MORALNA

Dzień inwalidy wojennego

„Siła moralna jest królową wojny”
– powiedział marszałek Bugeaud*.
Wojna dzisiejsza to wielkie przedsiębiorstwo przemysłowe” twierdzi marszałek Pétain**. Z powyższych dwóch
zdań widzimy, iż w wojnie biorą udział
dwie potęgi: siła moralna i siła materialna. Nie lekceważąc siły materialnej
zwrócić chcę uwagę na siłę moralną, zawsze decydującą o zwycięstwie: Jednym
z najważniejszych zadań w wojnie to narzucić przeciwnikowi swoją wolę, czyli
wziąć inicjatywę w swoje ręce. Złamawszy wolę przeciwnika, możemy być pewni zwycięstwa, dzięki zwycięstwu moralnemu nie mamy przeszkód do zwycięstwa
materialnego. Na wojnie przeważa element psychologiczny […].
Władysław Spałek, kpt.
13 stycznia 1922 roku

Kto nie spłacił długu inwalidzie, ten
przeklął Ojczyznę własną…
[...] Tradycja kolekt inwalidzkich nie
jest nową w Polsce, która umiała zawsze
spłacać swój dług wobec najboleśniejszych ofiar wojny […].
Dobrze zatem, iż stolica nasza już pomyślała o tem, zapoczątkowując w dniu
26 stycznia pod protektoratem Naczelnika Państwa, wielki doroczny koncert na
rzecz inwalidów wojennych […].
18 stycznia 1922 roku

* Thomas Robert Bugeaud, w czasach napoleońskich marszałek Francji i gubernator generalny Algierii.
** Philippe Pétain, marszałek Francji od
1918 roku, w 1945 roku został zdegradowany
za współpracę z Niemcami, jako szef rządu
Vichy; uniknął kary śmierci ze względu na zasługi w czasie I wojny światowej.

P.P. Oficerów prosimy, by
w kawiarniach, cukierniach
i t. p. żądali „Polski Zbrojnej”

Praca wre…
Jeżeli kto chce mieć pojęcie o tempie
i wynikach niedawno rozpoczętej pracy
pokojowej w wojsku, niech wejrzy w życie Warszawskiej Szkoły Podchorążych.
Warsztat od roboty dudni. I majstrowie i wyzwalająca się czeladź rzemiosła
wojennego, jak mawiali nasi antenaci,
wciąż z rękawami zakasanemi przy pracy. A co najważniejsza, iż nastrój i atmosfera, ożywiająca wspólne wysiłki, nie
tylko nie spada, lecz przeciwnie, potęguje się coraz bardziej, czyniąc z Warszawskiej Szkoły Podoficerskiej nie tylko
placówkę zawodu żołnierskiego, lecz
i ducha promieniejącego na całą armję.
26 stycznia 1922 roku

103

„MILITARYZM”
Istnieją na świecie w pewnych epokach
pewne słowa, które mają specyficzny
dźwięk i znaczenie. Gdy słowo takie się
ukaże w artykule prasowym lub przebrzmi na ustach, mówca ten, do którego
zdanie się odnosi, jest już z góry zgubiony, pogrzebany w opinii słuchaczy respective czytelników bez względu na to,
czy słowo to zastosowane jest doń słusznie, czy nie.
Takiem słowem było w średniowieczu
„heretyk”, w rewolucji francuskiej – „rojalista”, w bolszewji – „białogwardiejec”,
a w Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych w okresie powojennym strasznym tym słowem jest – „militaryzm”.
Nic zresztą dziwnego. Ludzkość obecnie ma dosyć wojny, dosyć krwi, niepokojów […].
29 stycznia 1922 roku

O pamiętniki z okresu
wypędzenia okupantów
w 1918 roku
Pewne […] epoki gwałtownych przewrotów, czy to politycznych, czy społecznych, gdzie czyn góruje nad pismem i słowem, mało stosunkowo zostawiają nam pisanych źródeł urzędowych. Stąd historia
tych momentów dziejowych opiera się
przeważnie, a bardzo często i jedynie na
pamiętnikach naocznych świadków tych
doniosłych zdarzeń i przełomów.
Taką epoką czynów i faktów, a małej
pisaniny w naszych niedalekich dziejach,
był koniec roku 1918 […].
Otóż uważam za obowiązek moralny
każdego z nas, w pierwszym rzędzie oficerów i szeregowych, którzy brali udział
w rozbrojeniu okupantów, spisać choćby
krótki pamiętnik, krótko zestawić opisanie tych ciekawych chwil i nadesłać do
centralnego archiwum wojskowego […].
7 stycznia 1922 roku

MJR PIL. STANISŁAW JASIŃSKI

Nasze lotnictwo wojskowe a rozwój przemysłu lotniczego
[…] Jeżeli nie będziemy na własnem
terytorium posiadać firm konstruktorskich, posiadających wyspecjalizowany
personel fachowy i maszyny potrzebne
do budowania płatowców i motorów –
nie możemy się niczego spodziewać
w przyszłym ewentualnym konflikcie
zbrojnym. […]
Lotnictwo wojskowe nie jest w stanie
realizować swych zamierzeń i najkonieczniejszych programów z powodów
trudności budżetowych. […] Dzieje się

to li tylko dlatego, że naród nasz nie zna
następstw straszliwej wojny technicznej
frontu zachodniego, następstw bezbronności przeciw masom lotniczym […].
Dalszą konsekwencją tej nieświadomości jest – oprócz niemożności przygotowania dostatecznej obrony powietrznej
państwa, brak nawet zaczątków rozwoju
tej drugiej gałęzi lotnictwa: – transportu
napowietrznego i związanego z nim rozwoju przemysłu […].
9 stycznia 1922 roku

POR. ALBIN HABINA

RILE, MJR.

Wojenne piosenki
Niemasz pieśni nad nasze wojenne
piosenki,
Ile hartu w nich ducha, ile siły woli,
Ile w nich opowieści z szarej życia doli,
Jak silne, jak czułe są ich piękne dźwięki.
[…]
23 stycznia 1922 roku

KRONIKA LOTNICZA
Z polskiej bojowej działalności
lotniczej
Czasopismo „Lot” opublikowało obecnie statystykę bojowej działalności polskich eskadr lotniczych za okres od początku istnienia armji polskiej aż do zawarcia pokoju z bolszewikami w dniu
15 października 1920 roku.
Czynnych było 21 eskadr w tem 15 wywiadowczych, 5 myśliwskich i 1 niszczycielska. Przelatano ogółem 9690 godzin
lotów frontowych obejmujących 5433 lotów bojowych. Straty w eskadrach wynoszą 80 na 167 osób personelu latającego,
a więc około 50 proc.
R.L.
18 stycznia 1922 roku

A jak żołdu nie dostanę…
Zdarza się od czasu do czasu, że
otrzymujemy żołd o dzień lub dwa później, aniżeli się tego spodziewamy. Mamy
wówczas niezadowolone miny i złorzeczymy wszystkim i wszystkiemu za doznany zawód. [...] co znaczy zwłoka jednego czy dwóch dni, skoro zdarzały się
wypadki, że nasi poprzednicy czekali całe
życie na wypłatę żołdu i zmarli, nie doczekawszy się jej… Świadczy o tem zgłoszone obecnie przez potomka jednego
z oficerów Księstwa Warszawskiego roszczenie do rządu polskiego o wypłatę zaległego żołdu w kwocie 1358 franków
30 centimów […].
17 stycznia 2021 roku

Istota i cel wojny
[...] Przemoc uzbraja się w wynalazki
naukowe, aby się zetrzeć z siłą. Nieznaczne, nieistotne ograniczenia, jakie
siła stawia samej sobie pod nazwą obyczajów międzynarodowych, towarzyszą
jej, nie osłabiając w istocie jej mocy.
Karol Clausewitz, gen.
6 stycznia 1922 roku

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

W PRZESZŁOŚĆ
Konstruuje repliki samolotów
z początku ubiegłego stulecia, bo jak
twierdzi, pilotowanie takiej maszyny daje
niesamowite wrażenia.
A N NA

DĄ B ROWSKA

KRZYSZTOF
CWYNAR
NIE CHCIAŁ LATAĆ ZWYKŁYM SAMOLOTEM, SKONSTRUOWAŁ WIĘC REPLIKĘ
MYŚLIWCA NIEUPORT 11
Z CZASÓW I WOJNY
ŚWIATOWEJ.

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

O L E

S T E E N

H A N S E N

105

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

106

PO SŁUŻBIE / PASJE

P

rawdziwa lotnicza przygoda? Wsiąść do
odkrytej kabiny repliki samolotu sprzed
stu lat, będąc wyposażony w atrybuty
pilota z początku XX wieku: czapkę pilotkę, okulary, szalik, a potem wzbić się
w powietrze. Takie pionierskie latanie
jest najpiękniejsze, a wrażenia z pilotowania są niesamowite”, opowiada
Krzysztof Cwynar. Pilot, mechanik samolotów ultralekkich oraz silników Rotax, pasjonat lotnictwa
i rekonstruktor zabytkowych samolotów. Ma firmę
świadczącą m.in. usługi dla lotnictwa ultralekkiego,
a w podkarpackiej Starej Wsi także kawał łąki, którą utwardził i na której urządził polowe lądowisko.

Budową replik dwupłatowca Albatros
D.III Oeffag uczcił
udział amerykańskich pilotów
w wojnie polsko-bolszewickiej.

DROGA DO MARZEŃ
Jako młody chłopak obserwował samoloty, które
startowały z pobliskiego lotniska w Krośnie. Tak
narodziła się lotnicza pasja. Najpierw sklejał modele, potem poznawał tajniki konstrukcji w mieleckim
technikum mechanicznym w klasie o specjalności
budowa płatowców. Po maturze marzył o studiach
w słynnej Szkole Orląt, czyli Wyższej Szkole Oficerskiej w Dęblinie. „Niestety komisja lekarska odrzuciła mnie z powodu krzywej przegrody nosowej”, mówi pilot.
Na jakiś czas porzucił marzenia o lataniu. Pracował w elektrowni, potem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Pod koniec lat osiemdziesiątych
wrócił do rodzinnego Bliznego na Podkarpaciu,
otworzył warsztat i sklep z częściami samochodowymi, który prowadził ponad 20 lat. Gdy pozwoliła
mu na to sytuacja finansowa, postanowił wrócić do
lotnictwa. „Zacząłem latać na paralotniach, również
z napędem, co dawało mi wspaniałą niezależność,
mogłem w każde ładne popołudnie wzbić się w powietrze”, opowiada. Marzenia pchały go jednak ku
kolejnym wyzwaniom. „Zainteresowałem się ultralekkimi samolotami, czyli takimi, których masa
startowa nie przekracza 450 kg”, dodaje.
Aby latać, pod kierunkiem konstruktora Grzegorza Peszkego zbudował własny ultralekki samolot
z laminatów węglowych. W 2005 roku maszyna
o nazwie GP-5 (od pierwszych liter imienia i nazwiska konstruktora) była gotowa. Niewielka, dwumiejscowa konstrukcja po przejściu wszystkich wy-
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maganych procedur została dopuszczona do lotu.
„Budowa była ogromną przyjemnością, ale możliwość wzbicia się w powietrze to doświadczenie
bezcenne. Samolot ma zasięg 900 km, często latamy nim z żoną turystycznie”, opowiada Cwynar.
ZA STERAMI MYŚLIWCA
Po zakończeniu budowy GP-5 zaczął szukać kolejnego wyzwania, próbując znaleźć swoje miejsce
w amatorskim lotnictwie. „Nie chciałem latać zwykłym samolotem. Ponieważ interesuję się historią
lotnictwa, postanowiłem połączyć swoje pasje
i skonstruować replikę maszyny z czasów I wojny
światowej”, wspomina konstruktor. Inspiracją były
film wojenny „Asy przestworzy” oraz zbliżająca się
rocznica 100-lecia wybuchu I wojny.
Kupił kilka małych plastikowych modeli z tamtego okresu, m.in. samolotów Camel, Dreidekker,
Fokker D.VII oraz Nieuport. Złożył je, pomalował,
postawił na półce i przez dwa miesiące się im przyglądał. Wreszcie wybór padł na nieuporta 11C1
„Bébé”, francuski samolot myśliwski z okresu
I wojny w barwach hrabiego Armanda de Turenne,
asa lotniczego, któremu potwierdzono 15 zwycięstw w walkach powietrznych.

HOBBY LOTNICZE
NIE JEST TANIE.
KOSZT MATERIAŁÓW
DO JEDNEJ REPLIKI
TO 160–200 TYS. ZŁ
Nieuporty 11 wyprodukowano do skutecznej walki z niemieckimi fokkerami. Pierwsze maszyny trafiły na front
w styczniu 1916 roku, były używane m.in. w walkach pod Verdun. Piloci bardzo je chwalili za niezawodność, doskonałe własności lotne i dużą zwrotność, którą zawdzięczały lekkości
konstrukcji. W Kanadzie Cwynar za około 130 dolarów kupił
plany repliki takiego płatowca, a dzięki posiadanemu już doświadczeniu i informacjom znalezionym w internecie mógł
wprowadzić własne usprawnienia.
Replika w skali 7/8 powstała na wzór oryginału, ale w innej
technologii i ze współczesnych materiałów. Nieuporty 11 wykonano z drewna pokrytego płótnem lnianym. Z kolei szkielet
repliki został zbudowany z rur duraluminiowych pokrytych
specjalną syntetyczną tkaniną. Dzięki temu konstrukcja jest
lżejsza i trwalsza w stosunku do oryginału.
Cwynar wprowadził też własne zmiany. Uznał, że główne
węzły konstrukcyjne, czyli łączenie skrzydeł i kadłuba, były

zbyt delikatne. W wersji oryginalnej i według kanadyjskich
planów maszyna miała jednodźwigarowe dolne skrzydło i podczas większej turbulencji samolot mógł się rozpaść. Dlatego
zmienił je na dwudźwigarowe.
Wiosną 2014 roku samolot był gotowy i konstruktor, który
miał już spore doświadczenie jako pilot lekkich samolotów,
rozpoczął oblatywanie nieuporta. Niestety w czwartym locie
zaszwankował silnik. „Straciłem napęd i lądując awaryjnie na
łące, zahaczyłem o krzaki”, wspomina. Jemu nic się nie stało,
ale maszyna została poważnie uszkodzona. Po tej awarii w półtora miesiąca zbudował płatowiec niemal od nowa.
„Pilotuje się go bardzo przyjemnie. Trzeba tylko uważać na
boczny wiatr ze względu na duże powierzchnie boczne i nauczyć się lądować z tylnym kółkiem”, tłumaczy konstruktor.
Latał nieuportem podczas wielu lotniczych imprez i rekonstrukcji historycznych. Można go było zobaczyć m.in. na
Podkarpackim Pikniku Lotniczym w Krośnie, rekonstrukcji
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bitwy pod Gorlicami, małopolskich
piknikach lotniczych w Krakowie,
I Podkarpackim Zlocie Samolotów
Lekkich w 2018 roku czy rekonstrukcji
Bitwy Warszawskiej i bitwy nad Wkrą,
gdzie nieuport latał w polskich barwach, walcząc z bolszewikami.

REPLIKA NIEUPORTA
POWSTAŁA NA
WZÓR ORYGINAŁU,
ALE W INNEJ TECHNOLOGII I ZE WSPÓŁCZESNYCH MATERIAŁÓW. DZIĘKI TEMU
JEST LŻEJSZA
I TRWALSZA

ZARAŻANIE PASJĄ
„Kiedy zakończyłem nieuporta, kolega zamówił u mnie replikę fokkera D.VII w barwach Lothara von Richthofena, niemieckiego pilota myśliwskiego z I wojny światowej, młodszego brata Manfreda, największego asa myśliwskiego tego okresu, nazywanego Czerwonym Baronem”, mówi Cwynar.
Niemiecki dwupłatowiec został uznany za najlepszy samolot
myśliwski w końcowej fazie I wojny. Cechowały go dobra sterowność, zwrotność, wysoki pułap lotu i możliwość osiągania
sporych prędkości. Fokkery D.VII były również w wyposażeniu polskiego lotnictwa. W styczniu 1919 roku powstańcy
wielkopolscy zdobyli kilka pierwszych maszyn na lotnisku Ławica w Poznaniu. Kolejne kupiono w Austrii, Niemczech
i we Francji. Ogółem w polskim lotnictwie służyło 50 fokkerów D.VII, brały m.in. udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Koncepcja i konstrukcja repliki myśliwca była dziełem Cwynara. Oryginalne maszyny miały kadłub kratownicowy zespawany z rur stalowych pokryty blachami aluminiowymi, a także
sklejką i płótnem, którymi wykończono również drewniane
skrzydła. W replice konstrukcja kadłuba i dźwigary skrzydeł
zostały zrobione z włókien węglowych pokrytych syntetycznym płótnem. „Przy okazji budowy fokkera wpadliśmy na pomysł, aby zainteresować budową replik samolotów i historią
lotnictwa młodzież z okolic i przekazać im pasję Krzysztofa”,
opowiada Dariusz Golis, fotograf z Orzechówki na Podkarpaciu. Dzięki jego znajomości z dyrektorami pobliskich szkół,
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m.in. w Domaradzu, Jasienicy, Orzechówce, Starej Wsi i Niebocku, panowie
spotkali się z gimnazjalistami i wielu
z nich namówili na warsztaty. Poprzedził
je konkurs dla dwóch ostatnich klas gimnazjum na temat historii polskiego lotnictwa, w szczególności wojskowego
w latach 1918–1945. Po czterech
uczniów z każdej szkoły, którzy wykazali się największą wiedzą, zakwalifikowało się do udziału
w warsztatach.
Na przełomie 2014 i 2015 roku grupa młodzieży co sobotę
przyjeżdżała do konstruktora na zajęcia praktyczne, podczas
których pomagali w budowie repliki. Uczyli się robienia precyzyjnych pomiarów, czytania danych z rysunku technicznego,
wykonywania drobnych elementów konstrukcji. „Młodzież nie
tylko poznawała tajniki budowania samolotów, Krzysztof opowiadał im też o historii lotnictwa”, podkreśla Golis. Dodaje, że
młodzi ludzie byli zafascynowani, zaangażowani w prace i bardzo dumni z tego, że budują prawdziwy samolot.
Jeszcze latem 2014 roku projekt warsztatów został zgłoszony do podkarpackiego urzędu wojewódzkiego z prośbą o dofinansowanie. Niestety pomimo wstępnych pozytywnych decyzji urzędnicy zarządzający projektem najpierw sukcesywnie go
okrawali, a wreszcie w grudniu 2014 roku odrzucili. Mimo
braku dotacji Cwynar dokończył zajęcia na własny koszt. „Nie
chciałem zawieść młodych ludzi”, tłumaczy. Niestety potem
zmarł jego kolega, zleceniodawca budowy, i projekt został zawieszony. „Teraz maszyna w częściach czeka na kolejnego inwestora”, wyjaśnia konstruktor.
GWIAŹDZISTA ESKADRA
W tym czasie pilot zastanawiał się, jak uczcić zbliżającą
się setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Chciał przy-
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pomnieć o udziale w niej amerykańskich pilotów, którzy jako
ochotnicy walczyli obok polskich żołnierzy w tzw. gwiaździstej eskadrze, czyli 7 Eskadrze Myśliwskiej im. Tadeusza
Kościuszki. Stąd powstał pomysł zbudowania kilku replik austro-węgierskich samolotów Albatros D.III, które po I wojnie
stanowiły podstawowe wyposażenie tej jednostki. W polskim
lotnictwie było ponad 40 tych maszyn kupionych w Austrii
i zdobytych na terenie Małopolski. Podczas wojny 1920 roku
albatrosy wykorzystywano przede wszystkim do rozpoznania
oraz ataków na piechotę i kawalerię.
Do budowy Krzysztof Cwynar namówił dwóch kolegów
pilotów, Waldemara Babulę i Szymona Jurczyka. „Produkuję
części dla lotnictwa, ale nigdy wcześniej nie budowałem repliki samolotu. Krzysztof mnie jednak do tego zachęcił”,
wspomina Babula. Panowie pojechali do muzeum w Austrii,
gdzie jest wystawiony oryginał albatrosa, obejrzeli go dokładnie i już wracając do kraju, podzielili się pracą.
W czerwcu 2019 roku pasjonaci rozpoczęli budowę trzech
replik płatowców w kościuszkowskich barwach. „Ja byłem
odpowiedzialny za przygotowanie części metalowych, toczenie, frezowanie i spawanie, Szymon zajmował się pracami
związanymi z elementami laminatowymi i kompozytami,
a Krzysztof składał wszystko w całość, montował silniki i instalacje”, wylicza Babula. Nie było możliwości zakupu planów repliki samolotu Albatros D.III, więc taki projekt opracował Cwynar. Tak jak w poprzednich konstrukcjach zastosował współczesne materiały, m.in. laminat szklano-węglowy,
dural i płótno poliestrowe. „Nasze albatrosy są mniejsze od
oryginału o jedną dziesiątą”, dodaje konstruktor.
Latem 2020 roku maszyny wzbiły się w powietrze. Pokazały się m.in. w sierpniu podczas rekonstrukcji wydarzeń
z okazji setnych rocznic obrony Lwowa i bitwy białostockiej.
Niestety dalsze plany pokrzyżowała pandemia. „Teraz doskonalimy technikę pilotowania, aby nauczyć się latać w szyku”,
zdradza Babula. Przyznaje, że w przypadku historycznej repliki jest to bardziej wymagające niż podczas latania współczesną maszyną. „Otwarta kabina, tylne koło utrudniają latanie i lądowanie, ale taki lot sprawia też ogromną frajdę”,
przyznaje.
Takie hobby nie jest tanie. Koszt jednej repliki to 160–
200 tys. zł. „To tylko cena materiałów, bo wszystkie prace
wykonujemy sami”, podkreśla Cwynar. Repliki były budowane z własnych środków jego lub kolegów. Niektóre materiały zostały specjalnie sprowadzane z USA, np. pokryciowe syntetyczne płótno poliestrowe, w Polsce natomiast
kupowano duraluminium, kompozyty i żywice. „Mimo stosowania współczesnych materiałów albatros zachowuje
pierwotne proporcje, kształt, położenie węzłów konstrukcyjnych i malowanie, wygląda jak oryginalna maszyna
sprzed stu lat”, podkreśla konstruktor i dodaje, że myśli już
o kolejnej historycznej replice.
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PO SŁUŻBIE / ŻYWA PAMIĘĆ

W HOŁDZIE
K R A W C Z Y Ń S K I

KAJTKOWI

D I O N I Z Y

„Był prawy, odważny i zasadniczy. Jemu
ten pomnik się po prostu należał”, mówią
inicjatorzy budowy miejsca pamięci
poświęconego mjr. Zygmuntowi Firleyowi.
M AGDA LENA

M

ajor Zygmunt Firley „Kajtek” był żołnierzem kieleckiego Kedywu i dowódcą placówki Armii Krajowej o kryptonimie „Bruzda”. Zasłynął m.in. jako uczestnik udanego zamachu na szefa konfidentów i informatorów kieleckiego Gestapo Franza Wittka
15 czerwca 1944 roku. Według Instytutu Pamięci Narodowej
to on oddał wtedy pierwsze strzały z pistoletu maszynowego.

KOWA LSKA -SEN DEK

Emocje widać było nawet w jego zapiskach, gdzie słowo
»Niemcy« zawsze pisał małą literą [jego wspomnienia wydano
drukiem w 1988 roku pod tytułem „W Kedywie i w »Burzy«”], przyznaje siostrzeniec akowca.
Żołnierza Armii Krajowej wspomina także jego sąsiad,
Henryk Kochanowski. „Bardzo często był gościem mojego
ojca, również żołnierza AK, a po jego śmierci odwiedzał mnie
i moją żonę”, wspomina. Firley, mieszkający wówczas na Wybrzeżu, po śmierci swojej żony częściej odwiedzał rodzinne
Kielce. „Miał za sobą ciężką chorobę i amputację nogi. W domu z podwórkiem było mu wygodniej niż w bloku w dużym
mieście. Często się spotykaliśmy, odwiedzaliśmy miejsca pamięci, bywaliśmy także na różnego rodzaju uroczystościach
patriotycznych, np. na Wykusie”, mówi Kochanowski. Podkreśla, że już wówczas pierwszy raz pomyślał o tym, że
i „Kajtek” po śmierci powinien mieć pomnik.

STWORZONY DO WOJACZKI
„Zawsze był uczciwy i bardzo zasadniczy. Mama opowiadała, że będąc dzieckiem, przyniosła do domu zerwane w pobliskim sadzie jabłka. Zezłościł się wtedy strasznie i kazał
wszystkie owoce odnieść właścicielowi”, wspomina jego siostrzeniec Paweł Świtek. „Uczył się w szkole podoficerskiej
w Nisku, więc jak wybuchła wojna, jasne było, że stanie do
walki z okupantem. Był wysoki, wysportowany – trenował elementy akrobatyki, a nawet boks – w domu uważano, że był
ŻEBY MŁODZI WIEDZIELI
stworzony do wojaczki”, dodaje.
Pomysł urzeczywistnił się w listopadzie 2021 roZygmunt Firley brał udział w wielu akcjach AK,
ku. W Słowiku, dawnej letniskowej dzielnicy Kielc,
m.in. w operacjach likwidacji zbrodniarzy i donosiodsłonięto poświęcony „Kajtkowi” pomnik. To blicieli. Wraz ze swoim oddziałem rekwirował także
sko dwutonowy granitowy głaz umieszczony na poniemiecką pocztę i przesyłki pieniężne, niszczył tastumencie. Znajdują się na nim krzyż, znak Polski
blice informacyjne i mundury. Uczestniczył w akcji
Walczącej oraz dwie marmurowe tablice. O miejsce
„Burza”. Po wojnie, jak większość żołnierzy AK,
pamięci o żołnierzu Armii Krajowej zabiegali sąsieukrywał się przed bezpieką. „Nigdy się nie dorobił,
dzi – Kochanowski czy Stanisław Kędzior – wraz
pracował później w jakiejś kopalni w górach, zaciąz siostrzeńcem, Pawłem Świtkiem. Dzięki wsparciu
gnął się również do pracy na dalekomorskim statku, Mjr Zygmunt Firley
środowiska kombatantów oraz mieszkańców Słowiprzez jakiś czas służył na brytyjskim lodołamaczu. „Kajtek” zasłynął
m.in. jako uczestnik
Nie miał łatwego życia”, ocenia Świtek. Z uśmie- udanego zamachu na ka doprowadzili projekt do końca. „Przygotowaliśmy pomnik nie tylko po to, by oddać »Kajtkowi«
chem wspomina hardość wuja i mówi, że na co szefa konfidentów
dzień był wymagający. „Jeśli coś nie szło po jego i informatorów kielec- zasłużony hołd, ale też po to, by losami żołnierza
kiego Gestapo Franza
zainteresować młodzież”, stwierdza Kochanowski.
myśli, to zaraz się srożył. Ale z drugiej strony, chęt- Wittka 15 czerwca
„O takich ludziach warto pamiętać”.
nie dzielił się wspomnieniami z czasów wojennych. 1944 roku.
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Twoja historia – Twoje życie!
Polecam!
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St. sierż. Artur
Pelo (w mundurze) z 7 Brygady
Obrony Wybrzeża zdobył cztery razy Wielkiego Szlema Komandosa.

J A C E K

S Z U S T A K O W S K I

( 2 )

Biegać
każdy może
JAC EK

SZ USTA KOWSKI

Walka o Wielkiego Szlema kojarzy się przede wszystkim
z tenisem. Tymczasem w Polsce mogą go zdobyć biegacze.

K
W skład Wielkiego
Szlema Komandosa
wchodzą następujące imprezy: Ćwierćmaraton Komandosa, Półmaraton Komandosa, Maraton
Komandosa, Setka
Komandosa i Bieg
o Nóż Komandosa.

luczem otwierającym wrota do zdobycia
najcenniejszej nagrody dla miłośników
ekstremalnych imprez biegowych organizowanych i współorganizowanych
przez Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec,
czyli Wielkiego Szlema Komandosa, jest Setka
Komandosa. „Setka rozdaje karty. W tym biegu
można najwięcej zyskać i stracić. Z kolei zawodnikom, którzy nie walczą o zajęcie jak najwyższych lokat w szlemie, a ich celem jest samo
ukończenie cyklu [pięć biegów: Ćwierćmaraton
Komandosa, Półmaraton Komandosa, Maraton
Komandosa, Setka Komandosa i Bieg o Nóż Komandosa], pokonanie dystansu 100 km daje nadzieję na dobiegnięcie do mety kolejnych, znacznie krótszych biegów”, podkreśla st. chor. sztab.
rez. Zbigniew Rosiński, były prezes WKB Meta.
„Bieganie w cyklu komandoskich imprez traktuję jak dobrą zabawę. Nie napinam się, aby uzyskać jak najlepszy czas. Biorę w nich udział, bo

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

mogę to robić w znakomitej atmosferze i ze wspaniałymi ludźmi. Lubię też wspierać podczas biegu
tych, którzy przeżywają trudne chwile”, twierdzi
st. sierż. Mariusz Dąbkowski z 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, pięciokrotny zdobywca Wielkiego Szlema Komandosa. Dla sierżanta nie ma rzeczy niemożliwych. „Jak się za
coś biorę, to muszę to doprowadzić do końca. Po
ukończeniu kilku biegów na dystansie 10 km postanowiłem zdobyć koronę półmaratonów [Polskie Stowarzyszenie Biegów od 2013 roku organizuje Koronę Polskich Półmaratonów; aby ją
zdobyć, trzeba ukończyć w ciągu roku kalendarzowego pięć ze wskazanych w regulaminie biegów], a potem maratonów. Następnie przerzuciłem się na triatlon, a później szukałem innych
wyzwań i dowiedziałem się o Półmaratonie Komandosa”, wspomina sierżant.
Po ukończeniu ekstremalnego biegu w Warszawie postanowił pokonać w umundurowaniu polo-
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NAJLEPSI NA STULECIE PZ
Wielki Szlem Komandosa w 2021 roku był
rozgrywany pod patronatem „Polski Zbrojnej”
i związany z obchodami jubileuszu jej stulecia.

C

ZDOBYWCY
WIELKIEGO
SZLEMA KOMANDOSA
MAJĄ PRAWO
NOSIĆ SPECJALNY MEDAL

ykl biegów zainaugurowano 18–19 czerwca
Setką Komandosa, a zakończono 9 października
– dokładnie w stulecie
wydania pierwszego numeru PZ – XXV Biegiem
o Nóż Komandosa.
Zwycięzcą szlema został st. sierż. Artur Pelo
z 7 Brygady Obrony Wybrzeża
w Słupsku. Pięć biegów o łącznej długości 185,5 km pokonał
w 17 godz. 14 min 8 s. Drugie
miejsce zajął asp. sztab. Andrzej Nowinowski. Strażak z Ko-

mendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Turku uzyskał
czas 19 godz. 43 min 5 s. Na
trzeciej pozycji sklasyfikowano st. szer.
Michała Świątka
z 12 Wielkopolskiej Brygady
Obrony Terytorialnej (20.26,56). Z kolei na dziesiątej pozycji rywalizację ukończyła najlepsza z kobiet – Ines
Wojciechowska z grupy biegowej „Sfora” (23.48,51). Szlem
ukończyło 52 biegaczy i sześć
biegaczek.

Asp. sztab. Andrzej Nowinowski w V Setce Komandosa zajął trzecie miejsce.

wym i z plecakiem ważącym minimum 10 kg dwukrotnie
dłuższy dystans. „Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych.
Wybrałem się więc na Maraton Komandosa do Lublińca.
Ukończyłem go w niezłej formie. Kolejnym wyzwaniem była więc Setka Komandosa. Też dobiegłem do mety”, dodaje
podoficer z Przasnysza. Będąc w Lublińcu, sierżant usłyszał
o kultowej już imprezie organizowanej przez Metę w sierpniu – Biegu Katorżnika. Nie byłby sobą, gdyby w nim nie
wystartował. „Na trzecim kilometrze skręciłem nogę, ale
i tak dobiegłem do mety i to nawet przed moim kolegą. Po
roku przyjechałem znów na ten ekstremalny bieg. Doświadczenia nabyte podczas pierwszego startu procentowały. Do
kolejnych biegów namówiłem żonę, z kolei córki z wielką
radością startowały w Minikatorżniku”, mówi sierżant.
Mariusz Dąbkowski zachęca również swoich kolegów
z jednostki do startów w zawodach, m.in. do udziału w ostatnim Maratonie Komandosa namówił jednego oficera. „Kapitan ukończył bieg. Był z siebie zadowolony. Teraz próbuję
zachęcić go do pokonania Setki Komandosa”, zdradza biegacz. Z kolei podczas treningów, biegając z plecakiem
w umundurowaniu polowym, wzbudza wielkie zainteresowanie. „Ludzie na trasie mnie zatrzymują. Często są zaskoczeni, że biegam z plecakiem i w mundurze. Opowiadam im
o służbie i zachęcam do tego, aby też zostali żołnierzami”,
mówi i dodaje, że z ciekawą reakcją spotkał się podczas jed-

nego z treningów w Orzyszu. „Zatrzymały mnie starsze panie i zapytały, czy biegam za karę. Odparłem, że dla przyjemności. Były zdziwione i przypomniały, że przed laty
w Orzyszu była karna jednostka i widywały żołnierzy, którzy musieli biegać z plecakami”.
ZDOBYĆ SZLEMA
Asp. sztab. Andrzej Nowinowski, strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, w 2021 roku zdobył po raz pierwszy Wielkiego Szlema Komandosa.
Cykl imprez ukończył na drugim miejscu. „Nie spodziewałem się, że stanę na podium. Po trzecim biegu zdałem sobie
sprawę, że mogę zająć drugie miejsce. Przed ostatnim startem miałem taką przewagę nad trzecim zawodnikiem, że do
pełni szczęścia wystarczyło mi tylko dobiec do mety”, mówi strażak. Okazuje się, że podczas ostatniego biegu – Maratonu Komandosa – nie było już tak łatwo. „Maraton był
dla mnie trudniejszy od Setki. Cały dystans musiałem pokonać z plecakiem. Do tego ciężka trasa i nieprzyjazna aura”, dodaje aspirant.
Dzień przed otwierającą cykl Setką Komandosa
asp. sztab. Andrzej Nowinowski skończył 45 lat. W biegu
na dystansie 100 km zajął trzecie miejsce. Cieszył się, że
wrócił do świetnej formy, i zaczął myśleć o zdobyciu szlema. „Startowałem wcześniej we wszystkich biegach
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WOJSKOWY KLUB BIEGACZA
META LUBLINIEC JUŻ OD 2005
ROKU PROWADZI RANKING ZAWODNIKÓW, KTÓRZY STARTUJĄ
W ORGANIZOWANYCH PRZEZ NIEGO NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZACH

A R C H .

M .

D Ą B K O W S K I E G O

śniej ta sztuka udała mu się w 2018
zaliczanych do szlema, ale nigdy we
i 2019 roku. „Próbowałem również
wszystkich w jednym roku. Tym razem
w 2020 roku, w którym część biegów
postanowiłem to zrobić i cieszę się, że
na skutek obostrzeń wprowadzonych
mi się udało”, przyznaje strażak.
z powodu epidemii koronawirusa odbyTwierdzi, że udział w ekstremalnych
ła się w formule korespondencyjnej.
imprezach doskonale przygotowuje go
Niestety, z powodu hipotermii nie
do trudów codziennej służby. Dwa
ukończyłem Setki Komandosa”, mówi
miesiące po Setce Komandosa, a przed
sierżant. Z kolei st. sierż. Artur Pelo
Półmaratonem Komandosa był na druz 7 Brygady Obrony Wybrzeża zdobył
giej misji polskich strażaków w Grecji.
Wielki Szlem Komandosa cztery razy
„W 2014 roku uczestniczyłem też
na pięć zorganizowanych. Zresztą
w konwoju humanitarnym, który dotarł
wszystkie, które zaliczył, zakończyły
w okolice Donbasu”, dodaje strażak.
się jego zwycięstwem w klasyfikacji
Wielkiego Szlema Komandosa w zekońcowej. Jedynie w 2020 roku, poszłym roku zdobyła również po raz
dobnie jak sierż. Liszewski, nie ukońpierwszy ppor. Monika Lang-Kula
czył Setki Komandosa i z tego powodu
z 10 Brygady Logistycznej z Opola.
nie zaliczył pięciu edycji szlema. „Na
„Chciałam spróbować swoich sił w tym
33. km z powodu dolegliwości żołądprestiżowym cyklu imprez biegowych. St. sierż. Mariusz Dąbkowski z 2 Ośrodka
Radioelektronicznego w Przasnyszu, jedyny
kowych musiałem zejść z trasy. Pewnie
Wiedziałam, że uda mi się zrealizować pięciokrotny zdobywca Wielkiego Szlema
gdyby to był 80. km, walczyłbym i dozamierzony cel, podobnie zresztą jak Komandosa
tarł do mety. Jednak na 33. nie było
w 2018 roku, kiedy zakończyłam sukcesem misję zdobycia Korony Polskich Półmaratonów”, mó- sensu zarzynać organizmu”, twierdzi sierż. Pelo i dodaje, że
wi biegaczka z opolskiej Brygady. W 2021 roku postanowiła to był jego jedyny w karierze bieg w umundurowaniu polozawalczyć o więcej. Największym wyzwaniem dla niej był wym, którego nie ukończył. „Nie mogę tego przeboleć. Walbieg z 10-kilogramowym plecakiem. „Podczas tego biegu czyłem o zwycięstwo w Setce Komandosa. Inne miejsce
mocno nadwyrężyłam biodro, ale mimo bólu musiałam do- mnie nie interesowało. Zwłaszcza że rok wcześniej pobiłem
biec do mety!”, podkreśla pani podporucznik. „Z podziwem rekord trasy i w czwartym starcie byłem przygotowany na
i zazdrością patrzę na jej wyniki. Nie wszystkim udało się ustanowienie nowego rekordu”, wyznaje biegacz ze Słupska.
W tym roku sierż. Pelo zamierza obronić tytuł najlepszego
uzyskać podobne. Mimo to ona nie afiszuje się z tym. Jedynie znajomi z mediów społecznościowych mogą na bieżąco zawodnika w Wielkim Szlemie Komandosa. Niestety, sporo
śledzić jej wyniki”, mówi o ppor. Monice Lang-Kuli chętnych do wspólnego startu z mistrzem Arturem nie wyruszy na trasy pięciu biegów. Wiele tygodni przed zawodami
kpt. Piotr Płuciennik, oficer prasowy 10 BLog.
biegacze musieli stoczyć walkę o zapewnienie sobie w nich
udziału. „Zaledwie w ciągu pierwszej minuty dodatkowych
REKORDY I WPADKI
Sierż. Damian Liszewski z Centrum Szkolenia Wojsk In- rezerwacji zapisało się 80 osób. To powód do dumy, że ten
żynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w 2021 roku niezwykle trudny bieg stał się tak popularny”, podkreśla
zdobył po raz trzeci Wielkiego Szlema Komandosa. Wcze- chor. Rosiński.
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Pismo naukowe
Tradycja Polskiej myśli wojskowej
od 1918 roku

ZAMÓW PRENUMERATĘ
TEL. +48 261 849 494

Wojsko
Polskie

Nasza interpretacja –
Wasze źródła
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DWUSTULETNI
SZTUCER
Jedyny zachowany okaz wojskowej regulaminowej ręcznej broni
palnej z czasów I Rzeczypospolitej można zobaczyć w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.

W

czasie wizyty w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie łatwo go przeoczyć. Karabin jest bowiem jedną z setek sztuk broni palnej,
którymi może poszczycić się największe
muzeum militarne w kraju. Przy sztucerze kozienickim warto się jednak zatrzymać na dłużej. „Choć nie rzuca się
w oczy, jest niezwykle ciekawym i ważnym zabytkiem w historii polskiego
uzbrojenia. To pierwszy karabin krajowej produkcji z gwintowaną lufą przeznaczony dla polskiego wojska”, mówi
Roman Matuszewski, starszy kustosz
MWP w Warszawie. Broń jest też świadectwem początków polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego. Królewską Manufakturę Broni Palnej, w której
karabin powstał, można bowiem uznać
za fabrykę państwową.
ROTACJA DLA CELNOŚCI
Przez długie lata europejskie armie
wykorzystywały do walki broń gład-

nr 1 / STYCZEŃ 2022 / POLSKA ZBROJNA

kolufową, choć zalety gwintowanej
znane były już od dawna. Na czym polega różnica? Otóż znajdujący się wewnątrz lufy gwint wprowadzał kulę
w rotację, co znacznie zwiększało zasięg i precyzję strzału. Takiej broni
używali myśliwi podczas polowań, ale
nie była ona powszechnie stosowana
w szeregach wojska. Prawdopodobnie
zadecydowały o tym wysoki koszt
produkcji i dłuższy niż w przypadku
broni gładkolufowej czas ładowania.
W XVIII wieku w armiach niektórych
państw europejskich zaczęli jednak
pojawiać się żołnierze uzbrojeni
w gwintówki. Strzelcy, nazywani też
jegrami, jako nowy rodzaj piechoty
służyli m.in. w wojskach Austrii
i Prus. Ich rola podczas walki była podobna do współczesnych strzelców
wyborowych. Nie walczyli w zwartym
szyku, ale rozproszeni w terenie razili
przeciwnika precyzyjnym ogniem
z dużej odległości, wybierając sobie
cel np. spośród oficerów.

Takich żołnierzy miała też w szeregach armia I Rzeczypospolitej. „Pokutująca w dawniejszej historiografii teza
głosząca, że do wprowadzenia strzelców
uzbrojonych w gwintowaną broń przyczynił się Tadeusz Kościuszko, który
wykorzystał swoje doświadczenia i obserwacje z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nie znajduje źródłowego potwierdzenia”, tłumaczy
Matuszewski. Dodaje, że o utworzeniu
oddziałów strzelców w armii zdecydowali, wzorując się na naszych sąsiadach,
reformatorzy Sejmu Czteroletniego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W skład każdej kompanii piechoty
miało wchodzić 15 strzelców i jeden
podoficer. Oddziały te potrzebowały
właśnie sztucerów z gwintowaną lufą.
Produkcji podjęła się rusznikarnia królewska w Kozienicach, założona z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1788 roku. Jej twórcą
i dyrektorem był Andrzej Kownacki, noszący dumny tytuł rusznikarza króla.
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SZTUCER KOZIENICKI TO PIERWSZY POLSKI KARABIN Z GWINTOWANĄ LUFĄ PRZEZNACZONY DLA POLSKIEGO WOJSKA
Matuszewski. Stempel był po użyciu
mocowany do karabinu.
Taki sposób nabijania zajmował sporo
czasu, strzelec mógł więc oddać strzał
raz na dwie–cztery minuty. Tymczasem
z karabinów gładkolufowych doświadczeni żołnierze strzelali dwa, trzy razy
na minutę. Jednak ich kule niosły tylko
nieco na ponad 200 m i nie były to zbyt
celne trafienia. Z kolei kula wystrzelona
ze sztucera miała zasięg i celność na ponad 400 m, co jak na owe czasy było niezwykłym osiągnięciem.
TAJEMNICZY BORZĘCKI
Uwagę w sztucerze zwraca drobny, ale
bardzo znaczący szczegół – tzw. przyspiesznik strzału. Wygląda jak dodatko-
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P O L S K I E G O
W O J S K A
G A Ł E C K I / M U Z E U M

Z KRÓLEWSKIEJ RUSZNIKARNI
Dzięki ich umiejętnościom powstał
tzw. sztucer kozienicki, który w konstrukcji oraz formie nawiązywał do broni
strzelców pruskich, austriackich czy rosyjskich. Był dobrze zaprojektowany,
świetnie wyważony i solidnie wykonany.
Według szacunków historyków w Kozienicach powstało około 500 sztuk takich
karabinów. Niestety do dziś zachował się
w polskich zbiorach tylko jeden egzemplarz, który można oglądać w warszawskim muzeum. „Broń została kupiona do
muzealnych zbiorów w okresie międzywojennym, nie znamy jednak jej dokładnych losów”, mówi kustosz.
Sztucer ma ponad metr długości
i kaliber 16,5 mm. Wykonany jest
z drewna orzechowego (łoże i kolba),
pozostałe elementy są stalowe. Strzał
z niego oddawano dzięki zamkowi
skałkowemu: po włożeniu do lufy prochu i kuli naciskało się na spust,
a wówczas kurek z zamocowanym
w nim kawałkiem krzemienia nazywanym skałką uderzał w metalową płytkę. Pojawiała się iskra, od której zapalał się proch i następował wystrzał.
Aby gwint spełniał swą rolę, kula musiała być dobrze spasowana. Dlatego
sztucer nabijany był kulą ołowianą
o kalibrze większym o 0,5–0,7 mm niż
kaliber lufy. „Owiniętą w cienką skórkę kulę należało wpasować w wylot lufy, wbijając ją drewnianym młotkiem
i dobić stalowym stemplem”, opisuje

wy spust umieszczony przed tym właściwym. Dzięki temu rozwiązaniu do pociągnięcia za spust potrzebna była mniejsza
siła, więc żołnierz mniej szarpał sztucerem, a strzał był celniejszy. Co więcej,
żeby łatwiej było złożyć się do strzału
z ważącego blisko 4 kg sztucera, z lewej
strony kolby karabinu umieszczono
drewniany wyprofilowany przykład policzkowy. Po dociśnięciu do twarzy stabilizował on broń w rękach strzelca.
Egzemplarz ze zbiorów MWP jest sygnowany. Ma wybity numer „No-87”,
nazwę fabryki „Z Kozienic” i dwie tarcze z herbami Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Na kolbie sztucera wyryto też
imię i nazwisko „Józef Borzęcki”. Zapewne był to żołnierz używający tej
broni, czyli jeden z pierwszych polskich
strzelców, który prawdopodobnie walczył u boku Tadeusza Kościuszki.
Do wybuchu wojny z Rosją w 1792
roku w polskiej armii wyszkolono
i uzbrojono 896 strzelców. Część przeznaczonych dla nich sztucerów wyprodukowano w Kozienicach, pozostałe
kupiono za granicą. Sama kozienicka
manufaktura została zniszczona przez
wojska rosyjskie podczas insurekcji
kościuszkowskiej w 1794 roku. Natomiast wytworzone w niej sztucery były używane zarówno w czasie wojny
w obronie Konstytucji 3 maja, jak
i w powstaniu kościuszkowskim. Używano ich m.in. w zwycięskiej bitwie
pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku
i w bitwie pod Dubienką 18 lipca
1792 roku. Niestety dziś nie wiemy,
czy sztucery z Kozienic w jakikolwiek
sposób zmieniły losy tych walk, na
pewno jednak ich wykorzystanie
wpłynęło na dalszy rozwój polskiej
broni strzeleckiej.

Ł U K A S Z

Ten utalentowany i doświadczony rzemieślnik pracował przez wiele lat we
Francji. Na polecenie króla do manufaktury kupił najnowsze maszyny i sprzęt
rusznikarski oraz sprowadził kilkunastu
świetnych fachowców.

( 2 )

Broń została dobrze zaprojektowana, solidnie
wykonana i świetnie wyważona.
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Strzał w dziesiątkę
Z

a jedyne 75 zł sprowadziłem sobie z zagranicy książkę w miękkiej oprawie, opisującą życie Samuela Colta, wynalazcy rewolweru [Jim Rasenberger, „Revolver: Sam Colt and the Six-Shooter That Changed America”]. To obok karabinka
Kałasznikowa najsłynniejsza broń świata, rozsławiona w niezliczonych westernach
przez kilka pokoleń stróżów prawa oraz oczywiście bandytów. Trudno o lepszą promocję jakiegokolwiek produktu. Tyle że ów potężny marketing, odbywający się
w kinach na całym świecie, rozpoczął się (i trwa nadal) dziesiątki lat po wprowadzeniu na rynek rewolweru Colt, a także długo po śmierci wynalazcy.
Za życia Sam Colt propagował swój rewolwer osobiście. Zimą 1839 roku wybrał się do Waszyngtonu zaopatrzony w 85 butelek brandy i cherry. Alkohol
miał wzmocnić zalety sześciostrzałowca w rozmowach z politykami. Colt rozdawał też na
prawo i lewo swoje rewolwery wpływowym ludziom. Pakował broń w luksusowe, wyłożone aksamitem mahoniowe pudełka. Na kolbach kazał grawerować rozmaite scenki, na
przykład obrazującą napad na dyliżans. Specjalne egzemplarze coltów otrzymali nie tylko
członkowie Kongresu, lecz także słynne postaci spoza USA – m.in. włoski rewolucjonista
Giuseppe Garibaldi.
Do szerokiej opinii publicznej wieść o nadzwyczajnych walorach colta dotarła za sprawą
Texas Rangers. Jeden z oddziałów tej formacji starł się z Apaczami, którzy usłyszawszy pierwszą salwę w swoją stronę, spodziewali się, że stróże prawa będą musieli załadować broń. Tymczasem kolejne strzały nastąpiły natychmiast, jeden po drugim, bo rangersi byli wyposażeni
w sześciostrzałowe colty. Informacja rozniosła się po całych Stanach i od tej pory wydatki
Sama Colta na brandy i sherry oraz mahoniowe pudełka radykalnie się zmniejszyły.
Owa potyczka rangersów z Apaczami miała miejsce w 1844 roku. Trzy lata później (w styczniu mija 175 lat od tego wydarzenia) wynalazca rewolweru święcił wielki triumf: prestiżowy
i finansowy. Oto bowiem rząd USA zakupił od niego pierwszą partię broni. Dzięki temu mogły powstać w 1855 roku duże zakłady produkcyjne Colta, znajdujące się w stanie Connecticut. Autor wspomnianej na wstępie książki pisze, że była to w tamtym czasie najnowocześniejsza fabryka świata.
To wszystko sprawiło, że Samuel Colt – w przeciwieństwie do wielu dziewiętnastowiecznych wynalazców – nie umarł w biedzie. Miał
przecież monopol na najpopularniejszą broń w Ameryce. Zostawił po
sobie majątek oceniany na prawie 400 mln dzisiejszych dolarów.
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Zderzenia
z paragrafem
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych.
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl

PRZEJŚCIE DO SŁUŻBY STAŁEJ
Mam za sobą 13 lat zawodowej służby. Obecnie jestem po raz czwarty na kontrakcie.
W 2021 roku, po ukończeniu studium oficerskiego, przeszedłem do korpusu oficerów.
Ostatnio napisałem wniosek o przejście do
służby stałej (z oceną bardzo dobrą z opiniowania). Niestety otrzymałem odpowiedź negatywną. Przedstawiciel sekcji personalnej wytłumaczył to faktem, że aby przejść do służby
stałej, wymagane są minimum dwuletni staż
na stanowisku oraz dwa opiniowania służbowe. Czy faktycznie tak jest?
 Przesłanki powołania do stałej służby woj-

skowej określa art. 11 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Przede wszystkim
należy zauważyć, że przepisy przewidują przypadki obligatoryjnego i fakultatywnego powołania żołnierza do służby stałej, po spełnieniu odpowiednich warunków. Zgodnie z ustawą o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych do służby stałej
można powołać w korpusie oficerów zawodowych: oficera służby kontraktowej, który ma tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny, stopień
wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie
ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi – stopień wojskowy równy lub bezpo-

średnio niższy od stopnia wojskowego, do którego
ma być zaszeregowany po powołaniu do służby
stałej. Warunkiem jest też co najmniej dobra ogólna ocena w ostatniej opinii służbowej.
Jednocześnie trzeba wskazać, że spełnienie
tych warunków nie gwarantuje przejścia do służby stałej, ponieważ powołanie ma charakter fakultatywny, na co wskazuje zwrot „można powołać”. Spełnienie wymaganych warunków łącznie
dopiero umożliwia wystąpienie przez żołnierza
z wnioskiem o powołanie do służby stałej. Dodać
należy, że w procesie ubiegania się przez żołnierza służby kontraktowej o powołanie do służby
stałej istotną rolę odgrywa opinia dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę,
oraz jednostki nadrzędnej. Wynika to wprost
z § 15 ust. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie powoływania do zawodowej
służby wojskowej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 października 2021 roku,
sygn. akt I OSK 125/12).
Reasumując, w opisanym przypadku przejście
do służby stałej ma charakter fakultatywny i nie
jest wykluczona odmowa przejścia do służby stałej pomimo spełnienia ustawowych opisanych tu
przesłanek.

Podstawy prawne:
ustawa z 11 września 2003 roku
o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (t.j. DzU z 2021
roku, poz. 1131 ze
zm.) – art. 11; rozporządzenie ministra
obrony narodowej
z 9 marca 2010 roku
w sprawie powoływania do zawodowej
służby wojskowej
(DzU nr 45, poz.
265) – § 15 ust. 1.

ANETA KLIMOWICZ-OBRĘBSKA
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki
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DODATEK ZA ROZŁĄKĘ
Jestem żołnierzem zawodowym. Jeszcze do niedawna służyłem w innym garnizonie niż obecnie. Tam został mi przyznany lokal mieszkalny
z zasobów Agencji Mienia Wojskowego. Kilka
miesięcy temu, po ukończeniu studium oficerskiego, zostałem wyznaczony na nowe stanowisko w miejscowości oddalonej od mojego stałego miejsca zamieszkania o 320 km. Złożyłem
wówczas wniosek do AMW o pozostawienie mi
przyznanego lokalu – ze względów zawodowych moja żona nie mogła przeprowadzić się
razem ze mną. Tak też się stało. W nowym
miejscu pełnienia służby z kolei poinformowano mnie, że w związku z tym, że posiadam już
lokal z AMW, przysługuje mi jedynie odpłatny
internat lub kwatera.
Moje wątpliwości budzi fakt, że ze względu
na posiadanie lokalu z AMW, w którym mieszka moja żona, nie należy mi się dodatek za rozłąkę. Spotkałem się jednak z sytuacjami, w których żołnierze, mając przyznane mieszkania
z Agencji, taki dodatek otrzymywali. Jak mają
się do tego obowiązujące przepisy?
 W orzecznictwie sądów administracyjnych

wskazuje się, że dodatek za rozłąkę jest skierowany do żołnierzy, którzy mieszkaliby ze swoją
rodziną, gdyby nie zostali przeniesieni służbowo do innej miejscowości bez możliwości wspólnego zamieszkania z rodziną.
Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych dodatek za rozłąkę przysługuje żołnierzowi zawodowemu, który jest w związku małżeńskim lub ma na utrzymaniu dzieci i który
w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej korzysta z zakwaterowania zbiorowego,
przydzielono mu miejsce w internacie lub w kwaterze internatowej bez prawa zamieszkiwania
z członkami rodziny. Ustawodawca określił dwa
wyjątki, kiedy pomimo spełnienia tych przesłanek
dodatek za rozłąkę nie przysługuje. Chodzi o sytuację, gdy żołnierzowi przyznano świadczenie
mieszkaniowe lub pełni on służbę poza granicami
państwa.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony
narodowej w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych do wniosku
o wypłatę dodatku za rozłąkę żołnierz zawodowy
musi dołączyć oświadczenia: o pozostawaniu
w związku małżeńskim lub posiadaniu dzieci po-
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zostających na jego utrzymaniu oraz o niekorzystaniu ze świadczenia mieszkaniowego, a także
dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania
członków rodziny oraz korzystanie przez żołnierza z zakwaterowania zbiorowego, miejsca w internacie lub kwatery internatowej bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny.
Aby zatem móc ubiegać się o dodatek za rozłąkę, autor zapytania musiałby dysponować dokumentem, z którego wynika, że korzysta z zakwaterowania zbiorowego, przydzielono mu
miejsce w internacie lub w kwaterze internatowej bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny. Bez tego dokumentu nie jest możliwe uzyskanie takiego dodatku.
W nowym miejscu pełnienia służby czytelnik
został poinformowany, że w związku z posiadaniem lokalu z AMW przysługuje mu jedynie odpłatny internat lub kwatera. Na podstawie treści
zapytania zakładam zatem, że autorowi pytania
nie przyznano świadczenia mieszkaniowego oraz
nie pełni on służby poza granicami państwa. Nie
ma więc podstaw do odmowy przyznania dodatku, o ile zostaną spełnione pozostałe wymienione
przesłanki.
Twierdzenie, że ze względu na posiadanie lokalu z AMW, w którym obecnie mieszka żona, nie
należy się dodatek za rozłąkę, byłoby daleko idącym uproszczeniem i w przedstawionym stanie
faktycznym może okazać się bardzo mylące. Fakt
przyznania mieszkania z Agencji nie został bowiem wskazany przez ustawodawcę jako okoliczność jednoznacznie uniemożliwiająca uzyskanie
dodatku za rozłąkę.
Prawo do otrzymywania przedmiotowego dodatku jest uzależnione wyłącznie od spełnienia
wskazanych powyżej przesłanek i to ich zaistnienie należy zweryfikować. Oczywiście możliwe
jest, że w konkretnym stanie faktycznym okaże
się, że dalsze zamieszkiwanie żony żołnierza
w mieszkaniu przyznanym w poprzednim miejscu
pełnienia służby pośrednio uniemożliwi spełnienie przesłanek do wypłaty dodatku. Niemniej jednak na podstawie opisu stanu faktycznego zawartego w pytaniu zasadne wydaje się zainicjowanie
postępowania w sprawie przyznania dodatku za
rozłąkę.
DOROTA GUDALEWICZ
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

Podstawy prawne:
ustawa o służbie
wojskowej żołnierzy
zawodowych (t.j. DzU
z 2021 roku, poz.
1131) – art. 68
ust. 1 i 5; rozporządzenie ministra
obrony narodowej
z 30 kwietnia 2010
roku w sprawie
świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych
(DzU z 2010 roku
nr 87, poz. 565
ze zm.).
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UTRACONE
WYNAGRODZENIE
Przez cztery lata służyłem jako żołnierz narodowych sił
rezerwowych. W trakcie trwania ćwiczeń rotacyjnych
przebywałem na urlopie bezpłatnym i w związku z tym
mogłem liczyć na rekompensatę utraconego wynagrodzenia (na podstawie art. 119a ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Jako że
przebywając na urlopie bezpłatnym, traciłem wynagrodzenie brutto, w którego skład wchodzą składki emerytalne, mogłem liczyć na rekompensatę obliczaną od
stawki brutto.
Teraz od niedawna jestem niezawodowym żołnierzem
wojsk obrony terytorialnej, tak więc rekompensata utraconego wynagrodzenia obliczana jest na podstawie art.
119b wymienionej ustawy. Chciałbym zauważyć, że
w obu artykułach: 119a i 119b, zasada obliczenia rekompensaty jest taka sama, niestety nie precyzuje się, od jakiej stawki wynagrodzenia powinna być naliczana. Jako
żołnierz NSR-u mogłem liczyć na rekompensatę obliczaną od stawki wynagrodzenia brutto, a jak to powinno
wyglądać w przypadku terytorialsa?
 W pierwszej kolejności należy zgodzić się z autorem pytania, że świadczenia pieniężne rekompensujące utracone
wynagrodzenie ze stosunku pracy zarówno w przypadku
żołnierzy rezerwy, jak i żołnierzy terytorialnej służby
wojskowej są ustalane według takiej samej zasady. Podstawę do obliczenia rekompensaty stanowi zaświadczenie
wydane przez pracodawcę, w którym wskazuje on wysokość wynagrodzenia ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać żołnierz w okresie, odpowiednio, odbywania ćwiczeń
wojskowych lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej
rotacyjnie.
W związku z tym to, że pracodawca uprzednio wydawał
zaświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 roku (w sprawie
sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy), wskazując wynagrodzenie brutto, a obecnie wydaje zaświadczenie, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 marca 2018 roku (w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie), nie powinno przyczynić się do zmiany kwoty wskazywanej przez pracodawcę
z brutto na netto.

W kwestii tego, czy w zaświadczeniu wydawanym przez
pracodawcę na potrzeby rekompensaty, o której mowa
w art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, należy wskazywać wysokość wynagrodzenia wyrażonego w kwocie brutto, czy netto, oficjalnie
wypowiedziały się zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ministerstwo
Obrony Narodowej w odpowiedzi na interpelację posła
Dariusza Starzyckiego w sprawie sposobu ustalania i trybu
wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy
oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (nr 1938) wyjaśniło, że „zgodnie z aktualnym
stanem prawnym, jeśli w aktach prawnych powszechnie obowiązujących mowa jest o wynagrodzeniu, rozumie się przez
to wynagrodzenie brutto. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2015 roku, poz. 2008). W takiej też formie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszcza kwotę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, przy czym w kwocie tej nie ujmuje się wypłat z udziału od zysków. W związku z powyższym zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (dochodu) powinno zawierać kwotę brutto tego wynagrodzenia (dochodu)”. Tożsame stanowisko zajął Sztab Generalny Wojska Polskiego
w udzielonej 5 maja 2018 roku odpowiedzi na petycję prezydenta Przemyśla. Sztab Generalny WP wyraził stanowisko,
że kwota dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu
powinna być wyliczana na podstawie zaświadczenia żołnierza o wysokości wynagrodzenia (dochodu) wyrażonego
w kwocie brutto. Jako jeden z argumentów na poparcie tej
tezy wskazano, że gdy w aktach prawnych powszechnie obowiązujących mowa jest o wynagrodzeniu, rozumie się przez
to wynagrodzenie brutto.
DOROTA GUDALEWICZ
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
K. Przymęcka, J.P. Przymęcki
Podstawy prawne: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. DzU z 2021 roku, poz. 372) – art. 119a i 119b;
rozporządzenie rady ministrów z 25 sierpnia 2015 roku w sprawie
sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. DzU z 2018 roku, poz. 881) – § 8 ust. 1 pkt 2;
rozporządzenie ministra obrony narodowej z 19 marca 2018 roku
w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (t.j. DzU
z 2018 roku, poz. 642) – § 4 ust. 1 pkt 1.
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SPRAW Y ŻOŁNIERZY

REPREZENTANCI
ŻOŁNIERZY
P

rzygotowany projekt rozporządzenia ma przede wszystkim ujednolicić struktury organów przedstawicielskich. Zmiany zakładają, że wszystkie
korpusy: oficerów, podoficerów i szeregowych, będą reprezentowane przez
odpowiedni konwent. Oznacza to, że
zamiast dzisiejszego Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych oraz Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych zostaną utworzone dwa nowe konwenty:
dla podoficerów i szeregowych. Wszyscy trzej przewodniczący będą mieli
obowiązek organizowania posiedzeń
raz na kwartał (obecnie przepisy tego
nie precyzują).

S

zansę na zostanie kapralem dostaną
w 2022 roku kolejni cywilni ochotnicy. Zgodnie z podpisaną przez ministra
obrony narodowej decyzją w kursach
podoficerskich będzie mogło wziąć
udział 377 kandydatów z cywila. Szkolenie poprowadzą cztery placówki.
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie przyjmie najwięcej, bo aż
182 kandydatów. Będą się oni kształcić
w specjalnościach: inżynieryjno-lotniczej, radiotechnicznej, ruchu lotniczego, a także obsługi przeciwlotniczych
zestawów rakietowych. W ofercie pojawią się też kursy w specjalnościach:
meteorologicznej, bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów. Z kolei 113 kandydatów przyjmie
poznańska Szkoła Podoficerska Wojsk
Lądowych. Ochotnicy będą się szkolić
w sześciu specjalnościach, w tym:
z rozpoznania i zakłóceń elektronicznych, kryptologii, cyberbezpieczeństwa
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Zmiany mają też umożliwić prowadzenie wyborów dziekanów w trybie
bezpośrednim. Oznacza to, że będą
mogli brać w nich udział – zarówno
jako kandydaci, jak i głosujący –
wszyscy mężowie zaufania z jednostek podległych danemu związkowi
Większa ma być też rola Prezydium taktycznemu.
Organów Przedstawicielskich ŻołnieProjektowane przepisy dotyczą też
rzy Zawodowych jako organu reprezen- wojsk obrony terytorialnej. Obecnie
tującego wszystkich żołnierzy zawodo- w WOT działają mężowie zaufania
wych. Na jego przewodniczącego zo- korpusów zawodowych, ale nie mogą
stanie przeniesiona część zadań oni, jak zawodowcy w pozostałych
Konwentu Dziekanów Korpusu Ofice- rodzajach sił zbrojnych, tworzyć
rów Zawodowych – m.in. reprezento- zgromadzeń i wybierać dziekana każwanie interesów żołnierzy zawodowych dego z korpusów.
przed ministrem obrony naPo wejściu w życie przerodowej oraz funkcja doradpisów także ta formacja bęcza wobec szefa resortu, Trzy konwenty,
dzie miała możliwość podziekani wojsk
a także udział w pracach ze- obrony terytorialnej woływania organów przedspołów opracowujących pro- i wybory bezpośred- s t a w i c i e l s k i c h t r z e c h
jekty aktów prawnych doty- nie – szykują się
korpusów zawodowych na
zmiany w organach
czących służby i działalności przedstawicielszczeblu wyższym niż jedjednostek.
nostka. PG/PZ
skich.

Zostań
podoficerem
W szkoleniu na kaprala
będzie mogło wziąć udział
w sumie 377 cywilów.
oraz ratownictwa medycznego. Szkoła
Podoficerska Marynarki Wojennej
w Ustce przyjmie pięć osób na szkolenie w specjalności technicznej, w Sondzie w Zegrzu zaś szkolenie przejdzie
w sumie 77 osób w dwóch grupach:
eksploatacji systemów łączności oraz
informatycznych.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na
szkolenie wojskowe muszą złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr

Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowej komendy uzupełnień. Terminy są uzależnione od placówki, do której planuje aplikować kandydat, i rodzaju kursu. Najmniej czasu
– do 3 marca 2022 roku – mają ci, którzy po kursie w Dęblinie chcą zostać
specjalistami w dziedzinie ruchu lotniczego, meteorologii, radiotechniki czy
działalności inżynieryjno-lotniczej.
W przypadku pozostałych specjalności
terminem ostatecznym jest 10 sierpnia.
W szkołach w Zegrzu i Ustce mija on
w maju – odpowiednio 27 i 31, w Poznaniu zaś – 3 czerwca 2022 roku.
O przyjęciu na kurs zdecydują wyniki
postępowania rekrutacyjnego, podczas
którego analizie zostanie poddane świadectwo ukończenia przez kandydata
szkoły średniej, ponadto czekają go też
sprawdzian z WF-u, test z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna.
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.

Szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
Panu Leszkowi Kozigrodzkiemu
oraz Rodzinie
w trudnych chwilach po śmierci
Pani Anny Kozigrodzkiej,
małżonki wieloletniego dyrektora
Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu,
składają współpracownicy.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
płk. w st. spocz. mgr. inż. Jana Komińczyka.
Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy głębokiego współczucia składają
komendant, kadra zawodowa i pracownicy
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
w Krakowie.

Panu płk. Zbigniewowi Miturze,
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Teściowej
składają szef, żołnierze i pracownicy
Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia –
P3/P7 Sztabu Generalnego WP.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 27 listopada 2021 roku
śp.
mjr. Artura Leśniewskiego,
szefa sekcji wychowawczej.
Odszedł nasz przyjaciel i współpracownik.
Wyrazy głębokiego współczucia
Żonie i Córkom oraz Najbliższym
składa dowódca wraz z całym stanem osobowym
10 Warszawskiego Pułku Samochodowego
im. mjr. Stefana Starzyńskiego.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”.
Pani Marcie Pietrzak
wyrazy współczucia, szczere kondolencje i słowa
wsparcia w trudnych chwilach z powodu śmierci
Mamy
składają komendant, żołnierze i pracownicy
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Wędrzynie.

Panu płk. rez. Leszkowi Kozigrodzkiemu
wyrazy głębokiego współczucia, kondolencje
oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci
Żony Anny
składają dyrektorki i dyrektorzy
wojskowych biur emerytalnych.

Z głębokim żalem i współczuciem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
śp.
Marka Salamona,
wieloletniego pracownika 10 Warszawskiego Pułku
Samochodowego im. mjr. Stefana Starzyńskiego.
Wyrazy szczerego współczucia
Żonie i Synowi
składają wraz z dowódcą
żołnierze i pracownicy pułku.
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
śp.
gen. dyw. Andrzeja Malinowskiego.
Wyrazy głębokiego współczucia
oraz najszczersze kondolencje
Rodzinie i Najbliższym
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
2 Brygady Zmechanizowanej Legionów
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Złocieńcu.

Panu ppłk. Zdzisławowi Koniecznemu
i Jego Najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Mamy
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
8 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Panu ppłk. Radosławowi Podolskiemu,
Dowódcy Garnizonu Nisko
oraz Rodzinie
najszczersze wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
śp.
Mamy
składają żołnierze i pracownicy resortu obrony
narodowej Garnizonu Nisko.

Naszemu Dyrektorowi i Koledze
Piotrowi Pacholskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
Mamy
składają pracownicy DPBM MON.

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
gen. dyw. w st. spocz. Andrzeja Malinowskiego.
Łącząc się w żałobie i smutku
z Rodziną i najbliższymi
Pana Generała,
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składa dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
gen. broni Tomasz Piotrowski
wraz z żołnierzami i pracownikami.
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Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Mamy
Panu płk. Józefowi Trejderowi
składają żołnierze i pracownicy
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
kpr. Aleksandra Fundatora,
żołnierza Warsztatów Techniki Lotniczej w Toruniu.
Łącząc się w bólu i żałobie
z Rodziną i Bliskimi,
składamy wyrazy najgłębszego współczucia –
kierownik, żołnierze i pracownicy
Warsztatów Techniki Lotniczej.

Panu kpt. Markowi Starzyńskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
Mamy
składają szef, żołnierze i pracownicy
Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

Panu Robertowi Grzybkowi
i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
Matki
składają rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
wraz z całą społecznością akademicką.

Panu ppłk. Radosławowi Podolskiemu
oraz Jego Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia,
szczere kondolencje i słowa wsparcia
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Mamy
składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Dyrektorowi Departamentu
Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Panu Piotrowi Pacholskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci
Mamy
składa dyrekcja oraz żołnierze i pracownicy
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.
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Szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
płk. Adamowi Tonderysowi
z powodu śmierci
Teścia
składają dyrekcja, żołnierze i pracownicy
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
ppłk. Stefanowi Bednarczykowi
z powodu śmierci
Ojca
składają żołnierze dywizjonu dowodzenia
23 Pułku Artylerii.

Wyrazy głębokiego współczucia,
szczere kondolencje i słowa wsparcia
w trudnych chwilach z powodu śmierci
Taty
Pani Beacie Marks
składają koledzy i koleżanki z Szefostwa Eksploatacji
Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR IWspSZ.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
gen. dyw. w st. spocz. Andrzeja Malinowskiego.
Pogrążonym w smutku
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”.
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi i współpracownika.
W zmarłym straciliśmy człowieka wielkiego serca,
życzliwego ludziom
st. chor. sztab. rez. Kazimierza Żurkowskiego.
Wyrazy najgłębszego współczucia oraz wsparcia w tych
trudnych chwilach
Rodzinie i Najbliższym
składają prezes, sędziowie i pracownicy
Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
ppłk. Stefanowi Bednarczykowi
z powodu śmierci
Ojca
oraz
st. szer. Karolowi Bednarczykowi
z powodu śmierci
Dziadka
składają żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
23 Śląskiego Pułku Artylerii.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 2 grudnia 2021 roku zmarł
śp.
ppor. Wojciech Zygmunt Świątkowski
ps. „Korczak”
urodzony 12 września 1922 roku w Warszawie.
Od lutego 1940 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej,
a następnie Armii Krajowej w Warszawskim Okręgu
ZWZ-AK. Od maja 1944 roku szef komórki „Moto”
Batalionu AK „Parasol”. 11 lipca 1944 roku w Krakowie
dowodził grupą ubezpieczenia w czasie próby
wykonania wyroku śmierci na generale SS Wilhelmie
Koppe – dowódcy Policji w Generalnym
Gubernatorstwie. Podczas Powstania Warszawskiego
uczestniczył w walkach na Woli oraz Starym Mieście.
Od 25 sierpnia 1944 roku zastępca dowódcy 1 kompanii
Batalionu „Parasol”. 31 sierpnia ranny, następnie
ewakuowany do Śródmieścia. We wrześniu awansowany
na stopień podporucznika. Od października 1944 do
kwietnia 1945 roku więzień Stalagu IV-B/H Zeithain.
W latach 1949–1955 więzień reżimu komunistycznego.
Zasłużony architekt, autor projektu Kwatery „Parasola”
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
i innych realizacji upamiętniających
czyn zbrojny Armii Krajowej.
Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego
Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych dwukrotnie,
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami
oraz innymi odznaczeniami.
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Cześć Jego Pamięci!
Jan Józef Kasprzyk
szef Urzędu do Spraw Kombatantów
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Pana Kazimierza Żurkowskiego.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Pani Jolancie Grodzickiej
składają komendant główny, żołnierze i pracownicy
Żandarmerii Wojskowej.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci
kpr. Aleksandra Fundatora
z Warsztatów Techniki Lotniczej
składają komendant, żołnierze oraz pracownicy
12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu.

Panu kpt. pil. Piotrowi Stankowi
i Jego Najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze
i pracownicy 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
płk. w st. spocz. Leszka Brzozowskiego,
byłego szefa Oddziału Informacji Niejawnych.
Pani mec. Katarzynie Brzozowskiej-Stefaniak
z Oddziału Prawnego IWspSZ
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia i otuchy składają
żołnierze i pracownicy Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych.

Panu ppłk. Radosławowi Gabrysiowi
wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Taty
składają kierownictwo, żołnierze i pracownicy
Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 14 grudnia 2021 roku zmarł
śp.
por. Kazimierz Mieczysław Skibicki
urodzony 11 czerwca 1932 roku w Łodzi.
Od grudnia 1949 roku należał do łódzkiej podziemnej
młodzieżowej organizacji antykomunistycznej
„Związek Białej Tarczy”.
W czerwcu 1950 roku aresztowany przez
funkcjonariuszy komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa, następnie skazany na dziesięć lat
pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu dla
młodocianych w Jaworznie. W styczniu 1955 roku
został warunkowo zwolniony, po złagodzeniu wyroku
na mocy amnestii.
Wybitnie zasłużony w dziele zachowania pamięci
o zbrodniach i represjach okresu stalinowskiego
oraz w pielęgnowaniu wiedzy o najnowszej
historii Polski.
Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości, Medalem „Pro Patria”
oraz innymi odznaczeniami.
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Cześć Jego Pamięci!
Jan Józef Kasprzyk
szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci
Mamy
Panu st. chor. sztab. Witoldowi Page
składają komendant, żołnierze i pracownicy
12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Toruniu.

Koleżance Basi Zaborek-Witek
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Męża
Pawła Zaborka
składają koleżanki i koledzy
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie.

Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 849 213,
261 849 147, 261 849 262
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źródło wiedzy o uzbrojeniu,
taktyce pola walki i szkoleniach

ZAMÓW PRENUMERATĘ
TEL. +48 261 849 494

Wojsko
Polskie

Wasza siła – Nasze bezpieczeństwo
Polecam!
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