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Tradycja i doswiadczenie`
„Kwartalnik Bellona” (pierwotnie „Bellona”) jest 
jednym z najstarszych polskich czasopism nauko-
wych, ukazującym się nieprzerwanie od 1918 roku. 
Pismo jest o kilka miesięcy starsze od niepodległej 
Rzeczypospolitej!

Dziś „Kwartalnik Bellona”, wydawany przez Wojsko-
wy Instytut Wydawniczy, to platforma wymiany my-
śli naukowej w dziedzinie szeroko pojętego bezpie-
czeństwa i sztuki wojennej. 

Zapraszamy do współpracy na łamach pisma.

J U B I L E U S Z  1 9 1 8 – 2 0 1 8

k w a r t a l n i k b e l l o n a . p l

ARMA VIRUMQUE CANO
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Już po raz 24. mieliśmy zaszczyt wyróżnić tą nagrodą ludzi zmieniających polskie woj-
sko, którzy wymykają się wszelkim stereotypom, którzy uwierzyli, że chcieć to móc. 

Członkowie kapituły nie mieli łatwego zadania, bo wśród dziesiątek kandydatur były nie-
zwykłe osobowości. Po burzliwej dyskusji wybrali sześciu laureatów: prof. Krzysztofa  
Szwagrzyka, gen. broni Andrzeja Fałkowskiego, księdza por. Marka Rycię, „Sikora” – żoł-
nierza JWK, kmdr. ppor. Michała Dziugana, ppłk. Jarosława Wyszeckiego. W głosowaniu 
internautów zwyciężył dr Tomasz Sanak.

Kiedy na debatę zaprosiliśmy podoficerów, okazało się, że mają już sprecyzowaną wizję 
zmian w swoim korpusie, są świadomi problemów, które trzeba rozwiązać, aby ich służba 
była satysfakcjonująca, a kompetencje zostały w pełni wykorzystane. Zmiany są nieunik-
nione i bardzo potrzebne – Ministerstwo Obrony Narodowej w 2018 roku podejmie prace 
nad reformą korpusu podoficerskiego.

„Kwartalnik Bellona”, którego wydawcą jest Wojskowy Instytut Wydawniczy, świętuje stu-
lecie istnienia. To jedno z najstarszych polskich czasopism naukowych, które zawsze (nie 
licząc okresu po 1948 roku, kiedy zostało zakute w dyby sowieckiej propagandy) było plat-
formą wymiany myśli wojskowej. Dziś jednym z priorytetów redakcji jest umiędzynarodo-
wienie pisma, a także spełnienie wymogów stawianych współczesnym periodykom nauko-
wym. Zostanie uwolniony dostęp do treści, czyli nastąpi zmiana trybu publikacji na otwar-
ty. „Kwartalnik Bellona” ma już także profesjonalną stronę internetową, która ułatwi 
komunikację na linii redakcja – autorzy – czytelnicy. Serdecznie zapraszamy do jej odwie-
dzania pod adresem www.kwartalnikbellona.pl i zachęcamy do współpracy!

ZA NAMI NAJBARDZIEJ 
EMOCJONUJĄCY DLA REDAKCJI 
MOMENT – ZEBRANIE 
KAPITUŁY BUZDYGANÓW. 

IZABELA 
BORAŃSKA- 
-CHMIELEWSKA

Z  S Z E R E G U  W Y S T Ą P

Zapraszamy do lektury.

Mariusz Błaszczak, w pierwszej rozmowie jako minister obrony narodowej, zdradza 
nam swoje plany i opowiada o priorytetach w pracach resortu. 
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Musieli pokonać dziesiątki kilometrów, przeprowadzić rozpoznanie i rozstawić punkty 
operacyjne – takie zadania postawiono przed żołnierzami NATO stacjonującymi 

w Bemowie Piskim, podczas trzeciej edycji ćwiczeń „Bull Run”. Batalionowa Grupa 
Bojowa sprawdzała swoją gotowość do wykonywania zadań poza poligonem. W sumie 

na terenie Mazur oraz Doliny Rospudy współdziałało 1500 żołnierzy.

F O T .  M I C H A Ł  N I W I C Z



nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA

RESORT  
PO ZMIANACH

Z astąpił Antoniego Maciere-
wicza, który pełnił funkcję 
szefa MON-u od 2015 ro-
ku. Zmiana jest częścią  

rekonstrukcji rządu premiera Mate-
usza Morawieckiego. „Kiedy dwa 
lata temu powierzono mi misję mi-
nistra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji, moim celem było odbudo-
wanie poczucia bezpieczeństwa  
w Polsce, teraz cel jest ten sam, cho-
dzi o bezpieczeństwo naszej ojczy-
zny”, mówił Błaszczak podczas uro-
czystości przejęcia obowiązków mi-
nistra obrony. Szef resortu zaznaczył 
też, że będzie kontynuował moder-
nizację wojska. Podziękował za wy-
siłki ministrowi Macierewiczowi 
i zapewnił, że rozpoczęte przez nie-
go działania będą nadal prowadzone. 

Nastąpiły też zmiany wśród wice-
ministrów w MON-ie. Na te stano-
wiska zostali powołani: dotychcza-
sowi wiceministrowie w MSWiA 
Tomasz Zdzikot i Sebastian Chwa-
łek oraz Marek Łapiński, komendant 
główny Straży Granicznej. Chwałek 
będzie odpowiadał za modernizację 
armii i wojskową służbę zdrowia, 
Zdzikot – za departament prawny, 
kwestie związane z teleinformatyką, 
infrastrukturą oraz wyższym szkol-
nictwem wojskowym, a Łapiński – 
za strategię obronną, budżet i spra-
wy socjalne. Dotychczasowy wice-
minister Tomasz Szatkowski nadal 
ma się zajmować sprawami między-
narodowymi. 

dotychczasowi  
wiceministrowie 
w MSWiA Tomasz 
Zdzikot i Sebastian 
Chwałek oraz  
Marek Łapiński,  
komendant główny 
Straży Granicznej.

ski, który nadzorował infrastrukturę 
wojskową i kwestie socjalne. 

Nowy minister obrony ma 48 lat. 
Jest absolwentem historii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Ukończył 
także studia podyplomowe – samo-
rząd terytorialny i rozwój lokalny 
na UW oraz w Krajowej Szkole Ad-
ministracji Publicznej zarządzanie 
w administracji. Pracował w Urzę-
dzie Miasta Legionowo, był burmi-
strzem dzielnicy Śródmieście 
w Warszawie, pełnił funkcję szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
a w 2007 roku został ministrem – 
członkiem Rady Ministrów oraz 
posłem PiS-u. Od listopada 2015 
roku był ministrem spraw we-
wnętrznych i administracji.

Wiceminister Tomasz Zdzikot jest 
radcą prawnym, absolwentem Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej 
był m.in. zastępcą burmistrza dzielni-
cy Śródmieście w Warszawie, od 
2014 roku sprawuje mandat radnego 
sejmiku województwa mazowieckie-
go. Od października 2017 roku pełnił 
też funkcję pełnomocnika rządu 
ds. przygotowania organów admini-
stracji państwowej do współpracy 
z systemem informacyjnym Schen-
gen i wizowym systemem informa-
cyjnym. Absolwentem wydziału pra-
wa jest także Sebastian Chwałek. Był 
szefem zespołu legislacji i analiz 
w Biurze Klubu Parlamentarnego 
PiS, kierował Departamentem Spraw 
Parlamentarnych KPRM oraz był 
pełnomocnikiem rządu do spraw re-
patriacji. Z kolei Marek Łapiński, ab-
solwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 
roku jest funkcjonariuszem Straży 
Granicznej. Pracował też m.in. 
w Najwyższej Izbie Kontroli i był za-
stępcą generalnego inspektora celne-
go. PZ, MM, AD

Ministrem obrony został Mariusz 
Błaszczak, dotychczasowy szef 
resortu spraw wewnętrznych.

Jednocześnie zostali odwołani  
wiceszefowie MON-u: Bartosz Kow-
nacki, któremu podlegały sprawy 
modernizacji armii oraz zakupy 
uzbrojenia, Dominik Smyrgała –  
odpowiedzialny za naukę i szkolnic-
two wojskowe, oraz Bartłomiej Grab-

NA STANOWISKA WICE-
MINISTRÓW W MON 
ZOSTALI POWOŁANI:
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Rozmowa z ministrem Mariuszem  
Błaszczakiem na str.  10–13.
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Wojska obrony teryto-
r i a l n e j  d o s t a ł y 

pierwsze cztery mobilne 
strzelnice kontenerowe. 
Trafiły one do batalionów 
lekkiej piechoty w Łom-
ży, Lublinie, Rzeszowie 
i Siedlcach, które wcho-
dzą w skład brygad OT: 
1 Podlaskiej, 2 Lubelskiej, 
3 Podkarpackiej i 5 Mazo-
wieckiej. 

Jak podaje gen. bryg. 
Wiesław Kukuła, dowód-
ca WOT-u, pododdziały 
terytorialsów najczęściej 
są rozmieszczane w miej-
scowościach, w których 
nie ma wojskowej infra-
struktury szkoleniowej: 
„Mobilne strzelnice po-

Kontenerowe strzelanie

Przeciw terroryzmowi

DOBRZE 
ZASŁUŻONYM

Gen. bryg. Wiesław 
Kukuła, dowódca 
WOT-u: „Mobilne 
strzelnice pozwolą 
prowadzić podsta-
wowe szkolenie 
ogniowe, gdyż 
w każdej chwili 
można je bez pro-
blemu przewieźć 
ciężarówką i roz-
stawić w nowym 
miejscu”.

Piotrowi Zarzyckiemu 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
Dziadka 

składają koleżanki i koledzy 
z Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Rozpoczęła się IV zmiana PKW 
Kuwejt. Obowiązki na misji 

w ramach operacji „Inherent Reso-
lve” objęła IV zmiana Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego w Kuwejcie. 
W jej skład wchodzi 148 żołnierzy, 
głównie z 32 Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego w Łasku, oraz cztery samo-
loty F-16. Na czele kontyngentu sta-
nął ppłk pil. Przemysław Struj. 
PKW jest użyty na mocy posta-

nowienia prezydenta Andrzeja Dudy. 
Zadaniem kontyngentu jest lotnicze 
wsparcie rozpoznawcze operacji  
„Inherent Resolve” prowadzonej 
w ramach globalnej koalicji do 
walki z tzw. Państwem  
Islamskim. AD 4

SAMOLOTY
F-16

Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 

w Gdyni została tegorocznym laure-
atem nagrody Ordynariatu Polowe-
go WP za wkład w edukację kadr 
marynarki wojennej, kształtowanie 
poczucia honoru, pomnażanie dorob-
ku naukowego i technicznego oraz za 
wierność historycznemu dziedzic-
twu. Jak zaznaczył Józef Guzdek (na 
zdjęciu), biskup polowy WP, uczel-
nia wychowuje studentów na ludzi 
mądrych, prawych, odważnych i od-

powiedzialnych za los Polski. 
Z kolei Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe otrzymało 
wyróżnienie za pełną 
oddania i profesjonali-
zmu służbę w trosce 

o ludzkie zdrowie i życie, 
działania na rzecz rozwoju 

medycyny, wierność funda-
mentalnym zasadom etyki. 

Wyróżnienia wręczono podczas 
uroczystej gali w Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Warszawie. Na-
grody Benemerenti (Dobrze Zasłużo-
nym) przyznawane są od 1995 roku 
osobom i instytucjom, które dają 
świadectwo takim wartościom, jak 
prawda i sprawiedliwość. AD

zwolą prowadzić podsta-
wowe szkolenie ogniowe, 
gdyż w każdej chwili 
można je bez problemu 
przewieźć ciężarówką 
i rozstawić w nowym 
miejscu”. Dowódca dąży 
do tego, aby zapewnić do-
stęp do strzelnic w każ-
dym powiecie. „Jeszcze 
w tym roku planujemy  
pozyskanie kolejnych”, 
mówi gen. Kukuła.

Producentem strzelnic 
są Zakłady Mechaniczne 
Tarnów SA. W trzech po-
łączonych kontenerach 
można prowadzić szkole-
nie z użyciem broni osobi-
stej oraz karabinków kali-
bru 5,56 mm. PZ, KW

Benemerenti dla Akademii 
Marynarki Wojennej  

i Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.
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MELDUNEK / ROZMOWA

STRATEGIA 
WZMACNIANIA

o programach modernizacji sprzętu, koncepcji utworzenia 
agencji zajmującej się zakupami uzbrojenia, międzynarodowej 

współpracy wojskowej i cyberobronie  
rozmawiają Izabela Borańska-Chmielewska,  

Maciej Chilczuk i Anna Putkiewicz.

Z  M a r i u s z e m  B ł a s z c z a k i e m 
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Ostatnie dwa lata były bardzo intensywne dla 
Wojska Polskiego. Które decyzje podjęte 
w tym okresie uważa Pan za najważniejsze?

Niewątpliwie za sukces należy uznać szczyt 
NATO w Warszawie i rotacyjną obecność wojsk USA 
w naszym kraju. Korzystne było także ustanowienie piąte-
go rodzaju sił zbrojnych oraz rozpoczęcie procesu formo-
wania wojsk obrony terytorialnej. W połączeniu z zakupa-
mi nowego sprzętu i uzbrojenia realnie podniosło to po-
ziom bezpieczeństwa i zwiększyło zdolności obronne 
Wojska Polskiego. Ważne było zniesienie limitów służby 
w poszczególnych korpusach osobowych. Wojsko czekało 
także na poprawę warunków finansowych. 

Jest już Pan po pierwszych wizytach zagranicznych. 
Czego dotyczyły rozmowy z Jensem Stoltenbergiem, 
sekretarzem generalnym NATO, oraz gen. Curitsem 
M. Scaparrottim, naczelnym dowódcą sił NATO 
w Europie?

Początek mojego urzędowania na stanowisku ministra 
obrony narodowej był intensywny. Nie bez powodu 
w pierwszej kolejności pojechałem do Brukseli, gdzie spo-
tkałem się z sekretarzem generalnym NATO i naczelnym 
dowódcą sił sojuszu w Europie. Obu tym przywódcom po-
dziękowałem za efektywne wdrażanie postanowień war-
szawskiego szczytu, co przekłada się na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, lecz także na całej 
wschodniej i południowej flance NATO. Z przyjemnością 
odebrałem wyrazy uznania wobec naszych działań. Moi 
rozmówcy zapewnili mnie, że bardzo wysoko oceniają 
polskie zaangażowanie zmierzające do podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa w Europie. Jens Stoltenberg pod-
kreślił, że należymy do liderów wśród państw sojuszu, 
które wydają na swoje siły zbrojne 2% PKB. Poinformo-
wałem sekretarza generalnego, że zgodnie z przyjętymi 
dokumentami rząd planuje systema-
tyczne zwiększanie nakładów na 
obronność w kolejnych latach, tak 
aby w 2030 roku osiągnąć poziom 
2,5% PKB. Zapewniłem go, że bar-
dzo nam zależy nie tylko na wzroście 
nakładów finansowych, ale także na 
dalszym zwiększaniu liczebności 
wojsk sojuszniczych na wschodniej 
flance. Jesteśmy też gotowi do roz-
mów na temat współtworzenia przez 
Polskę nowej struktury dowódczej 
NATO. 

Spotkał się Pan również w Wa-
szyngtonie z gen. broni Herbertem 

R. McMasterem, doradcą do spraw bezpieczeństwa 
narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donal-
da Trumpa. Czy nasze wizje, polska i amerykańska, 
obecności żołnierzy USA w Polsce i na wschodniej flan-
ce są zbieżne?

To było bardzo dobre spotkanie, które pozwoliło obu 
stronom zaprezentować poglądy na kwestie bezpieczeń-
stwa i obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flan-
ce. Warto podkreślić, że stosunki dwustronne między na-
szymi krajami są bliższe niż kiedykolwiek, a współpraca 
polsko-amerykańska w kwestiach obronności ma kluczo-
we znaczenie. Przedstawiłem mojemu rozmówcy wypra-
cowane przez nasz rząd stanowisko, które wyraża się tym, 
że oczekujemy stałej i liczniejszej obecności wojsk Stanów 
Zjednoczonych w Polsce. Podkreśliłem jednocześnie, że 
będzie to korzystne dla obu stron i dla bezpieczeństwa na 
wschodniej flance NATO. Gen. McMaster potwierdził, że 
nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Zgodziliśmy 
się także co do tego, że dołożymy starań, by nabierała 
jeszcze ściślejszego charakteru, co potwierdzi naszą 
wspólną troskę o kwestie bezpieczeństwa – zarówno 
w wymiarze regionalnym, jak i globalnym. Ustaliłem 
z generałem, że dalsze działania będzie prowadzić polsko-
-amerykański zespół roboczy, który wypracuje rozwiąza-
nia dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kra-
ju. Zaprosiłem także gen. McMastera do Polski.

Czy rozmowa dotyczyła też modernizacji polskiej  
armii?

Był to jeden z tematów naszego spotkania. Moderniza-
cja Sił Zbrojnych RP jest priorytetem. W ostatnich dwóch 
latach wykonano ciężką pracę, która zbliżyła nas do roz-
strzygnięć w kluczowych postępowaniach. Dlatego w Wa-
szyngtonie rozmawialiśmy także o tym aspekcie naszej 
współpracy. Nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone 

są dla nas ważnym partnerem w prze-
prowadzaniu technicznej moderniza-
cji armii. Zależy nam na tym, by woj-
sko miało najnowocześniejszy sprzęt, 
który byłby zintegrowany ze sprzętem 
amerykańskim. To jeszcze wzmocni 
nasze współdziałanie.

Delegacja polska, która w najbliż-
szym czasie uda się do USA, aby 
negocjować umowy na zakup bate-
rii Patriot, będzie miała trudne  
zadanie?

Wojsko Polskie potrzebuje zesta-
wów obrony powietrznej i przeciwra-
kietowej, dlatego program „Wisła” 

Wlatach 2015–2018 był mini-

strem spraw wewnętrznych 

i administracji w rządach Beaty Szy-

dło i Mateusza Morawieckiego,  

od 9 stycznia 2018 roku jest mini-

strem obrony narodowej. W latach 

2005–2007 pełnił funkcję szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

MARIUSZ 
BŁASZCZAK

W I Z Y T Ó W K A
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jest jednym z priorytetów Ministerstwa Obrony 
Narodowej. To na pewno się nie zmieni! Ale 
wiem dobrze, że jest to trudne zadanie. Chodzi 
przecież o to, by wynegocjować jak najlepsze 
warunki i kupić ten sprzęt po korzystnej dla nas 
cenie. Negocjacje są na dobrej drodze.

Jakie będą kierunki współpracy międzynaro-
dowej MON-u?

Moje pierwsze wizyty pokazały kluczowe 
kierunki. Filarami naszego bezpieczeństwa 
w wymiarze międzynarodowym są NATO oraz 
relacje polsko-amerykańskie, o czym już wspo-
mniałem. Ważna jest dla nas także aktywność 
w dziedzinie obronności w Europie Środkowej. 
Chcemy kontynuować współpracę w różnych 
formatach, takich jak Wielonarodowa Brygada, 
którą współtworzymy z Ukrainą i Litwą, inicja-
tywa B9, Grupa Północna czy wreszcie Grupa 
Wyszehradzka – w jej ramach przygotowujemy 
Wyszehradzką Grupę Bojową Unii Europejskiej 
oraz dowództwo operacyjne Unii Europejskiej, 
które gotowość osiągną w 2019 roku. Będziemy 
także wspierać działania Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w związku z objęciem przez  
Polskę, na dwuletnią kadencję, funkcji niestałe-
go członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. W mar-
cu wezmę udział w spotkaniu ministrów obrony 
państw grupy B9 w Bukareszcie.

Jakie są Pana plany i priorytety na najbliższe 
miesiące? Jakich dziedzin będą dotyczyły  
Pana decyzje?

Traktuję swoją misję bardzo poważnie i z roz-
wagą będę podejmował wszelkie decyzje, mając 
na względzie najwyższy priorytet − bezpieczeń-
stwo Polski i Polaków. Z pewnością ważnym 
punktem będzie sfinalizowanie negocjacji 
w kluczowych programach modernizacyjnych, 
tak aby Wojsko Polskie było wyposażone w no-
woczesny sprzęt i zapewniało skuteczną obronę 
kraju. Ze względu na to, że w obecnych czasach 
cyberprzestrzeń staje się coraz częściej wyko-
rzystywanym polem walki, zamierzam wzmoc-
nić i skonsolidować potencjał MON-u służący 
zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w tej dzie-
dzinie. Zaproponujemy zatem odpowiednie roz-
wiązania organizacyjne i prawne.

Będziemy dbać o wysokie morale żołnierzy, 
aby mieli przekonanie, że służba w Wojsku Pol-
skim jest wyróżnieniem i zaszczytem. Chcemy 

też kontynuować działania pozwalające wyko-
rzystać potencjał społeczny i zaangażowanie 
w sprawy obronności. Mam na myśli zarówno 
młodzież uczącą się w klasach mundurowych 
i studentów, jak i chętnych do służby w woj-
skach obrony terytorialnej czy przeszkolonych 
rezerwistów. Będziemy wykorzystywać poten-
cjał szkół wyższych podlegających MON-owi 
oraz inicjować wspólne projekty. Chodzi o to, 
by połączyć kompetencje i najlepsze praktyki 
poszczególnych jednostek naukowych i badaw-
czych. Wykorzystując doświadczenie z ponad-
dwuletniej pracy w resorcie spraw wewnętrz-
nych i administracji, będziemy dążyć do współ-
pracy w kontekście bezpieczeństwa narodowego 
ze szkołami wyższymi podległymi MSWiA, 
wyspecjalizowanymi w kwestiach bezpieczeń-
stwa wewnętrznego.

Największe kontrakty zakupowe są w fazie fi-
nalizacji. Jakie są Pana priorytety w kontek-
ście modernizacji armii?

Modernizacja to proces złożony, bardzo kosz-
towny, którego realizacja wymaga wiele rozwa-
gi i cierpliwości. Zamierzam powołać wojskową 
agencję, która całościowo zajmie się zakupami 
dla wojska. Najważniejsze jest przeanalizowanie 

Będziemy dbać o wysokie 
morale żołnierzy, aby mieli 
przekonanie, że służba 
w Wojsku Polskim jest 
wyróżnieniem i zaszczytem

Spotkanie z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO
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potrzeb i kupienie sprzętu gwarantującego bezpieczeństwo 
naszego kraju. Jest to proces, w którym liczą się staran-
ność i rzetelne przygotowanie procedur przetargowych. 

W minionych kilkunastu miesiącach w MON-ie trwa-
ły prace nad nowym systemem kierowania i dowo-
dzenia armią. W jakim kierunku one pójdą pod  
Pana kierownictwem? 

Podzielam pogląd mojego poprzednika, jak też Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, że obecny system kierowa-
nia i dowodzenia siłami zbrojnymi wymaga zmiany. Okre-
ślone w nim kompetencje poszczególnych organów dowo-
dzenia nie są optymalne. Teraz z moimi współpracownika-
mi analizujemy różne rozwiązania. Najważniejsze jest to, 
by wybrać te najlepsze dla Wojska Polskiego. 

Jesienią 2017 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
informowało, że do czasu przedstawienia założeń syste-
mu kierowania i dowodzenia armią oraz wypracowa-
nia wspólnej wizji reformy prezydent Andrzej Duda 
nie będzie mianował nowych generałów w Wojsku Pol-
skim. Czy rozmawiał już Pan z prezydentem i czy ta 
deklaracja została podtrzymana? 

Jako minister spraw wewnętrznych, byłem na bieżąco 
w kontakcie z panem prezydentem. Była to bardzo dobra 
współpraca. Dziś utrzymujemy regularne kontakty między 
MON-em i BBN-em. Współpraca jest merytoryczna 
i przyjazna. Jestem przekonany, że wspólnie – podobnie 
jak dotychczas – będziemy działać dla dobra sił zbrojnych 
i bezpieczeństwa Polaków. 

Bardzo intensywnie rozwija się nowy rodzaj sił zbroj-
nych. Jak Pan ocenia predyspozycje i zaangażowanie 
terytorialsów?

Wojska obrony terytorialnej są integralną częścią sił 
zbrojnych jako ich piąty rodzaj. Szybki proces powstawa-
nia kolejnych dowództw na szczeblach brygady i poszcze-
gólnych batalionów jest możliwy dzięki zaangażowaniu 
kadry, ale przede wszystkim ochotników, którzy wstępują 
do tych jednostek. Zapał ludzi i chęć służenia krajowi to 
ogromny kapitał. Utworzenie WOT-u daje okazję do wy-
korzystania tego potencjału. Z kolei profesjonalizm in-
struktorów i dowódców sprawia, że proces szkolenia tery-
torialsów przebiega szybko i przynosi dobre efekty. 
Z pewnością ważną rolę odgrywa fakt, że żołnierze  
WOT-u szykują się do ewentualnej obrony swoich małych 
ojczyzn. To wzmacnia ich zaangażowanie i determinację, 
by być dobrymi w tym, co robią. Jako były szef MSWiA 
jestem zwolennikiem zacieśniania współpracy WOT-u  
ze Strażą Graniczną. Ich zadania w wielu kwestiach się 
przenikają, uzupełniają.

W wojsku trwa odbudowa rezerw osobowych. Jak Pan 
ocenia zapał młodych ludzi, którzy garną się do wojska 
i chcą się szkolić?

Uważam to za ogromny kapitał. Dzisiejsi uczniowie 
klas mundurowych oraz studenci – jak choćby w ramach 
Legii Akademickiej – to w dużej części przyszli żołnierze, 
którzy zasilą szeregi Wojska Polskiego. Cieszy, że po wie-
lu latach udało się nam stworzyć warunki, które pozwala-
ją młodzieży spożytkować energię. Ministerstwo pod mo-
im kierownictwem będzie dokładało wszelkich starań, by 
jak najlepiej współpracować z organizacjami proobronny-
mi i wspierać je w szkoleniu. Pamiętajmy jednak, że rów-
nie istotni są dla nas rezerwiści, a więc ci, którzy odbyli 
służbę wojskową kilka czy kilkanaście lat temu. Ich także 
chcemy przyciągnąć do armii – czy to w ramach tworzo-
nych wojsk obrony terytorialnej, czy poprzez udział 
w ćwiczeniach wojskowych. Doceniamy zarówno przy-
szłych żołnierzy, jak i tych, którzy nimi już są. By odtwo-
rzyć wartościowe rezerwy osobowe, potrzebne są działa-
nia kierowane do różnych środowisk.

Rok 2018 przypomina nam o wysiłku polskich żołnie-
rzy włożonym w odzyskanie niepodległości. Jakie zna-
czenie ma, Pana zdaniem, szerokie upowszechnianie 
polskiej tradycji orężnej i czy polityka historyczna bę-
dzie widoczna w wypełnianej przez Pana misji?

Wywalczenie z wielkim trudem – i okupione daniną 
krwi – niepodległej Polski w dużej mierze zawdzięczamy 
żołnierzom. To przecież legioniści Józefa Piłsudskiego by-
li jednymi z pierwszych, którzy w 1914 roku wyruszyli 
w drogę ku Niepodległej. Przez całą I wojnę światową na 
różnych frontach Polacy bili się o upragnioną wolną Oj-
czyznę. Także później żołnierze nie szczędzili krwi. Dziś 
w sposób szczególny pamiętamy o tych, którzy walczyli 
i ginęli za nasz kraj. Również w latach późniejszych, jak 
choćby w okresie II wojny światowej czy w tzw. drugiej 
konspiracji. O tych wszystkich bohaterach pamiętamy  
we współczesnym wojsku, dla którego tradycja i pokole-
niowe dziedzictwo są bardzo ważne. Dlatego m.in. wśród 
patronów nowo formowanych brygad WOT-u są żołnierze 
niezłomni. Ale pamięć to także utrzymywanie kontaktu 
z obecnymi wśród nas powstańcami warszawskimi, żołnie-
rzami różnych formacji i oddziałów konspiracyjnych. 
W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości ta 
działalność będzie oczywiście kontynuowana i akcentowa-
na w sposób szczególny. W resorcie mamy opracowany 
plan, który zawiera wiele wydarzeń, spotkań, uroczystości 
upamiętniających tę ważną rocznicę i bohaterów zasłużo-
nych dla wolnej Polski. Polityka historyczna, czy może po-
lityka pamięci, była, jest i będzie ważna dla mnie jako mi-
nistra i dla całego Wojska Polskiego.   
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FILAR
W jaki sposób zapewnić drogę rozwoju 

zawodowego podoficerom? Jak 
zreformować siatkę płac, by zmotywować 

do podnoszenia kwalifikacji? To tylko dwa 
z wielu problemów, które nurtują polskich podoficerów. 

Jest szansa, że rok 2018 przyniesie rozwiązania.
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rzeba szczerze powie-
dzieć, że większość 
podoficerów straciła 
chęć rozwoju zawodo-
wego i motywację, 
a zależy im głównie na 
pracy na jednym sta-
nowisku przez kilka-
naście lat i pobieraniu 
dobrej pensji. Zwięk-

szając wymagania i odpowiednio wynagradza-
jąc najlepszych, możemy zmotywować ludzi do 
rozwoju”, tak jednym głosem mówią podofice-
rowie zajmujący w armii najwyższe stanowiska. 

Od lat słyszymy o tym, że korpus podoficer-
ski powinien zostać zreformowany, ale teraz jest 
duża szansa, że oczekiwane zmiany pojawią się 
jeszcze w tym roku. W połowie stycznia były 
minister obrony narodowej Antoni Macierewicz 
w jednym z wywiadów zadeklarował wsparcie 
dla swojego następcy ministra Mariusza Błasz-
czaka m.in. w kwestii przeprowadzenia „wiel-
kiej reformy związanej z korpusem podoficer-
skim”. Były szef resortu obrony zwrócił uwagę 
m.in. na to, że wiele z zadań, które teraz wyko-
nują oficerowie starsi, w innych armiach należy 
do podoficerów. „Trzeba tej zmiany dokonać, 
aby uwolnić potencjał oficerski Wojska Polskie-
go, a równocześnie przypisać podoficerom wła-
ściwe dla nich zadania”, podkreślił. 

DŁUGI ROZBIEG
Ogromną rolę – choć nie zasadniczą – w pro-

jektowanych zmianach odegrali Amerykanie. 
Stało się tak, gdyż na początku 2016 roku szef 
Sztabu Generalnego WP zwrócił się do 
gen. Fredericka Bena Hodgesa, dowódcy wojsk 
lądowych USA w Europie, o przeprowadzenie 
w Polsce oceny funkcjonowania korpusu pod-
oficerskiego. Kilka miesięcy później przyjecha-
li do nas Amerykanie, którzy razem z naszymi 
podoficerami stworzyli polsko-amerykańskie 
grupy, i zaczęli podróż po kraju. 

Wojskowi odwiedzili m.in. jednostki podległe 
12 i 16 Dywizji Zmechanizowanej, Szkołę Pod-
oficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz 
Akademię Wojsk Lądowych. Zespoły miały 
sprawdzić, a następnie ocenić system szkolnic-
twa podoficerów, możliwości rozwoju zawodo-
wego i ich codzienne funkcjonowanie w jed-
nostkach wojskowych. Praca nad raportem zaję-
ła Amerykanom rok. W rezultacie w maju 2017 
roku powstał raport, tzw. Polish Armed Forces 
Non-Commissioned Officers Corp Assessment 
(ocena korpusu podoficerskiego polskich sił 
zbrojnych). „W ubiegłym roku, podczas inicjacji 
Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Orzyszu, 
gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca generalny 
rodzajów sił zbrojnych, i gen. Ben Hodges 
w obecności starszych podoficerów dowództw 
podpisali ostateczną wersję tego dokumentu”, 
opowiada st. chor. sztab. Krzysztof Gadowski, 
starszy podoficer Dowództwa Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych.

„Raport jest dobrze napisany, ale z pewnością 
nie jest to dla nas laurka”, mówi st. chor. sztab. 
Andrzej Woltmann, starszy podoficer dowódz-
twa 12 Dywizji Zmechanizowanej. 

PODOFICERSKIE DÉJÀ VU
Czy uwagi zawarte w raporcie były zaskocze-

niem? Niestety nie, bo o bolączkach korpusu 
wiadomo od lat. Służący dziś w armii wojskowi 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym 
wskazują, że problemy, z którymi korpus bory-
kał się kilkanaście lat temu, wciąż pozostają ak-
tualne. „Wstępując do NATO, Polska przyjęła 
pewne zobowiązania dotyczące reformy korpu-
su podoficerskiego. Mieliśmy ustandaryzować 
siły zbrojne do wymagań sojuszu. W wypadku 
podoficerów niewiele udało się zrobić”, mówi 
st. chor. sztab. Dominik Krupa, starszy podofi-
cer dowództwa 7 Brygady Obrony Wybrzeża. 

St. chor. sztab. Andrzej Wojtusik, pierwszy 
podoficer WOT-u, dodaje, że po wstąpieniu do 
NATO pomagali nam Amerykanie: „Starali się 

T
St. chor. sztab.  
Dominik Krupa: 
„Systematyczna 
zmiana stanowisk 
służbowych jest 
niejako wpisana 
w ścieżkę rozwoju 
oficerów. Podofice-
rowie pozostają  
na stanowiskach 
dłużej”.

TEMAT NUMERU / PODOFICEROWIE

St. chor. sztab. 
mar. Marek Cabaj: 
„Aby podoficerowie 
wzięli na siebie 
większą odpowie-
dzialność, muszą 
być też odpowied-
nio wynagradzani”.
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nas dopasować pod względem wykształcenia, standardów 
szkoleniowych, szkolili naszych podoficerów na różnych 
szczeblach. Nasi żołnierze jeździli do struktur NATO, na-
patrzyli się na kolegów, a potem wracali do kraju i na tym 
się kończyło, bo wiedza absolwentów zagranicznych kur-
sów i amerykańskich uczelni nie była w pełni wykorzysty-
wana. Wiele pomysłów, koncepcji pokryło się kurzem”. 

Dziś o niedociągnięciach czy brakach systemowych do-
tyczących podoficerów mówi się już głośno. Zwłaszcza że 
opinie polskich żołnierzy zbieżne są z amerykańską oceną. 
„Nie mamy spójnego systemu szkolnictwa dla podofice-
rów i szeregowych, brakuje motywacyjnej siatki płac, są 
dziury w systemie wsparcia dowodzenia, gdzie brakuje 
starszych podoficerów dowództw na szczeblu batalionu”, 
wylicza st. chor. sztab. Andrzej Woltmann.

St. chor. sztab. Dominik Krupa dodaje, że problemem, 
co zauważyli również Amerykanie, jest też zbyt mała, 

w porównaniu do innych armii natowskich, obecność 
podoficerów w sztabach jednostek wojskowych na szcze-
blu pułku, brygady czy dywizji. „Większość stanowisk 
w tych strukturach przewidziana jest dla oficerów, tym-
czasem podoficerowie mogliby się tam doskonale spraw-
dzić. Bazując na swoim doświadczeniu, mogliby wspierać 
oficerów w osiąganiu wytyczonych celów”, mówi i doda-
je, że za zmianą przemawiają także finanse. „Utrzymanie 
podoficera jest tańsze niż oficera starszego. Amerykanie 
już dawno doszli do takich wniosków i nie boją się nawet 
prestiżowych stanowisk w sztabach powierzać podofice-
rom. Ważne jest także pojęcie pamięci instytucjonalnej. 
Systematyczna zmiana stanowisk służbowych jest niejako 
wpisana w ścieżkę rozwoju oficerów. Podoficerowie po-
zostają na stanowiskach dłużej. Tym samym zmiany per-
sonalne mogłyby przebiegać płynnie”, uzupełnia podofi-
cer z 7 BOW.

JESZCZE W 2018 ROKU W ARMII POJA-
WI SIĘ NOWY, NAJWYŻSZY STOPIEŃ 
W KORPUSIE PODOFICERÓW,  
PORÓWNYWALNY Z GENERALSKIM  
W KORPUSIE OFICERSKIM
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W raporcie zwrócono także uwagę na zniko-
my udział podoficerów w kształceniu przy-
szłych oficerów. Za przykład podaje się AWL, 
gdzie w ten proces jest zaangażowanych bezpo-
średnio zaledwie kilku podoficerów. A jak tłu-
maczą żołnierze, w natowskich armiach stan-
dardem jest to, że biorą oni udział w szkoleniu 
podchorążych. „Wciąż rola szkoleniowa podofi-
cerów jest zbyt mała. A może by tak odwrócić 
proporcje odpowiednio do przeznaczenia? Prze-
cież to oficerowie, zgodnie z tym, czego się 
uczą, są od zarządzania i dowodzenia, a podofi-
cerowie, jako praktycy, są od szkolenia. Ponadto 
dla młodego oficera w jednostce to podoficer 
powinien być mentorem, wprowadzać go do 
służby, uczyć rzemiosła w praktyce. Temu 
również powinno służyć wdrażanie do progra-
mów szkolenia kandydatów na oficerów zasad 
współpracy między nimi. Teraz w wielu wypad-
kach spotykamy się tu z niezrozumieniem”,  
mówi st. chor. sztab. Wojtusik. 

To jednak nie wszystko. Podoficerowie przy-
znają, że w polskich siłach zbrojnych nie ma do-
brego systemu promocyjnego. Nie określono ja-
sno kryteriów, które pozwalają ubiegać się 
o awans – o kolejny stopień i stanowisko. Nie 
wiadomo, jakie wykształcenie trzeba zdobyć, 
jakie mieć kwalifikacje. St. chor. sztab. Andrzej 
Woltmann z 12 DZ jako przykład podaje in-
struktorów ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lą-
dowych. Sytuację zna doskonale, bo jeszcze nie-
dawno był zastępcą komendanta tej placówki. 
„Bycie instruktorem w szkole nie jest elemen-
tem rozwoju. Tacy ludzie są tam od lat, nie ma-
ją praktyki w jednostkach liniowych, więc nie 
zdobywają nowych doświadczeń”, mówi  
st. chor. sztab. Woltmann. 

Pierwszy podoficer dowództwa 3 Flotylli 
Okrętów st. chor. sztab. mar. Marek Cabaj do-
daje z kolei, że instruktorzy w centrach szkole-
nia czy szkołach podoficerskich nie mają takiej 
praktyki jak podoficerowie w jednostkach. 
„Część etatów powinna być rotacyjna, by mobi-
lizowało to żołnierza do rozwoju. System powi-
nien być zbudowany tak, by najpierw zdobyć 
doświadczenie w jednostce, później zostać in-
struktorem w szkole podoficerskiej czy centrum 
szkolenia, a następnie znów wrócić do jednost-
ki. Teraz możliwe jest zajmowanie stanowiska 
w centrum szkolenia czy szkole podoficerskiej 
od najniższego stopnia kaprala do starszego 

chorążego sztabowego. Żołnierz w tym czasie 
nie doświadczy służby w jednostce wojskowej 
z wykorzystaniem sprzętu bojowego”, mówi 
st. chor. sztab. mar. Cabaj. 

IDZIE NOWE 
Zmiany w korpusie podoficerskim mają się 

opierać jednak nie tylko na amerykańskiej oce-
nie z 2017 roku, lecz także na innych dokumen-
tach natowskich odnoszących się do podofice-
rów, m.in. „NCO Development Curriculum” 
z 2013 roku. To wykładnia dla wojsk NATO, 
dotycząca np. umiejętności, jakie powinni oni 
mieć na danym stanowisku, oraz tego, jaką wie-
dzę muszą przyswoić, by awansować. „Doku-

DLA MŁODEGO 
OFICERA W JED-
NOSTCE TO POD-
OFICER POWINIEN 
BYĆ MENTOREM

TEMAT NUMERU / PODOFICEROWIE
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St. chor. sztab.  
Andrzej Woltmann: 
„Nie mamy spójne-
go systemu szkol-
nictwa dla podofi-
cerów i szerego-
wych, brakuje mo-
tywacyjnej siatki 
płac, są dziury 
w systemie wspar-
cia dowodzenia”.
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ment z uwzględnieniem specyfiki każdego z państw soju-
szu zakłada istnienie dziewięciu grup, do których przypo-
rządkowano poszczególne stopnie wojskowe. Zalecenie 
było takie, aby każde z państw przypisało swoje stopnie. 
W ten sposób można określić, kto za co odpowiada i jaką 
ma wiedzę”, tłumaczy st. chor. sztab. Andrzej Woltmann. 
W wypadku naszej armii nie zostało to sprecyzowane. 
„Zdarzało się więc nieraz, że na zaproszenie instytucji na-
towskich czy innych armii wysyłaliśmy ludzi nieprzygoto-
wanych do wykonania zadań na pewnych stanowiskach, co 
wynikało z innej klasyfikacji stopni. Gdy sojusznicy za-
prosili starszego sierżanta, który powinien zajmować, już 
według NATO, stanowisko w sztabie, my wysłaliśmy ka-
prala umiejącego dowodzić drużyną”, mówi st. chor. sztab. 
mar. Cabaj. Niewłaściwe przyporządkowanie stopni woj-

 ŚRED-
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GA TO 17 
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Średnie bez matury  

Studia I i II stopnia 
oraz tytuły naukowe

 20%
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średniego wykształcenia, 
a które w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia skończyły szkoły 
chorążych
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skowych do grup uwzględnionych w „NCO Develop-
ment Curriculum” stwarza jeszcze jeden problem. „So-
jusznikom trudno zrozumieć, kto jest kim, bo nie wi-

dać wyraźnego rozgraniczenia kompetencji. Stopień 
wojskowy nie pokrywa się z odpowiedzialnością żołnie-
rzy. Jestem podoficerem starszym na szczeblu rodzaju sił 
zbrojnych, a mam taki sam stopień, jak kierownik stołów-
ki żołnierskiej czy szef kompanii”, przyznaje st. chor. 
sztab. Andrzej Wojtusik. Znamienne jest to, że żaden 
z polskich podoficerów nie uczestniczył w tworzeniu 
„NCO Development Curriculum”. 

Trzeba też wspomnieć o jeszcze jednym dokumencie, 
czyli zaktualizowanej wersji strategii NATO z 2010 roku, 
która powstała jesienią 2017 roku i została sygnowana 
przez natowskich dowódców: naczelnego dowódcę opera-
cyjnego i naczelnego dowódcę transformacji. „NATO 
Non-commissioned officer Bi-Strategic Command Strategy 

and NCO Guidelines” określa stanowisko dowódców 
strategicznych sojuszu wobec roli korpusu podoficerów 
w działaniach NATO i jest swego rodzaju propozycją 
dostosowania kierunku rozwoju tego korpusu do po-
trzeb sojuszu. Chodzi m.in. o zmiany w systemie 
kształcenia podoficerów oraz konieczność tworzenia 

tzw. command team, czyli zespołów dowodzenia skła-
dających się z oficera – dowódcy i podoficera – jego asy-
stenta, doradcy, na wszystkich poziomach organizacyj-
nych. „Nie chodzi o to, że za pomocą tej strategii mamy 
wszystkich wrzucić do jednego worka. To dokument, 
który narzuca trzymanie wspólnych standardów”, mówi 
st. chor. sztab. Dominik Krupa. 

Obie natowskie strategie i ocena Amerykanów przyspie-
szyły to, co nieuchronne – podjęcie decyzji o konieczności 
wprowadzenia zmian w korpusie podoficerskim w pol-
skich siłach zbrojnych. Dyrektor Departamentu Kadr 
MON powołał zespół składający się ze starszych podofice-
rów dowództw i mężów zaufania, którzy wspólnie mieli 
wypracować projekt reformy. Zgodnie z podziałem kom-
petencji starsi podoficerowie dowództw zajęli się szkole-
niem, doskonaleniem i rozwojem, a organy przedstawiciel-
skie – zabezpieczeniem okołosocjalnym związanym z peł-
nieniem służby. Jak zaznacza Radosław Peterman, 
dyrektor Departamentu Kadr MON, raport USA był tylko 
pretekstem do rozpoczęcia prac. „Jednym z ważniejszych 
powodów, dla których rozpoczęliśmy rozmowy o reformie 
korpusu, było zwiększenie kompatybilności ze standarda-
mi NATO. Już na to pora”, mówi dyrektor.

Na przygotowanie koncepcji zmian w korpusie podofi-
cerów żołnierze mieli dwa miesiące. „Czasu było mało, 
ale każdy z nas żył tymi problemami od lat, więc miał ja-
kieś pomysły na ich rozwiązanie. Szlifując szczegóły kon-
cepcji, zdawaliśmy sobie sprawę, że dziś jesteśmy w takiej 

WYKSZTAŁCENIE 
PODOFICERÓW
W LICZBACH
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sytuacji, że jakkolwiek nie chcielibyśmy ruszyć 
tego systemu, to wiadomo, że kosmetyka nic nie 
da. Stanęliśmy przed wyborem: armia profesjo-
nalna czy socjalna? Postawiliśmy na to pierw-
sze, z myślą, że robimy to dla naszych następ-
ców, przyszłych pokoleń”, mówi st. chor. sztab. 
Krzysztof Gadowski. 

GOTOWI? START!
Nie o wszystkich proponowanych zmianach 

możemy napisać, ale z pewnością podoficerów 
czeka rewolucja. Można się też spodziewać, że 
nie każdy się ucieszy. Pierwsze rozwiązanie, 
które zdaniem podoficerów zostało wprowadzo-
ne przynajmniej dziesięć lat za późno, polega na 
utworzeniu etatu dla starszego podoficera 
w Sztabie Generalnym WP. Od 15 stycznia jest 
nim st. chor. sztab. Sławomir Nastarowicz.

Według informacji Departamentu Kadr MON 
do końca roku mają się rozpocząć prace zmie-
rzające do uzupełnienia luk w podoficerskim 
łańcuchu wsparcia dowodzenia. Chodzi o star-
szych podoficerów dowództw. Dziś funkcjonują 
oni jedynie przy dowództwach rodzajów sił 
zbrojnych na poziomie dywizji i samodzielnych 
brygad, takich jak 25 Brygada Kawalerii Po-
wietrznej czy 6 Brygada Powietrznodesantowa 
(w batalionach samodzielnych brygad również). 
„Chcemy, by tacy podoficerowie funkcjonowali 
do szczebla batalionu – dywizjonu włącznie. 
Docelowo ta zmiana będzie dotyczyć około 200 
stanowisk”, mówi Radosław Peterman. Kwestią 
otwartą pozostaje dobór ludzi na takie stanowi-
ska. „To nie mogą być osoby wyznaczone 
z przypadku. Musimy wymagać odpowiedniego 
wykształcenia, znajomości języka. Ale aby to 
zweryfikować, trzeba stworzyć tzw. promotion 
board, czyli radę podoficerów starszych, oraz 
wdrożyć system punktacyjny”, mówi starszy 
podoficer DGRSZ. Takie komisje mają działać 
do szczebla brygady włącznie. Będą doradzać 
dowódcom w kwestii mianowania podoficerów 
na odpowiedzialne stanowiska z uwzględnie-
niem m.in. systemu punktacyjnego. 

„System punktacyjny ma być jasny i klarow-
ny. Przykładowo, jeśli dany podoficer przejdzie 
jakiś kurs podnoszący kwalifikacje, to otrzyma 
za to punkty. Gdy trzeba będzie kogoś miano-
wać na dane stanowisko służbowe i będzie na 
nie kandydować pięciu podoficerów, to wybie-
rzemy najlepszego, z największą liczbą punk-

tów”, tłumaczy Radosław Peterman. Podkreśla 
jednocześnie, że musi to być system wyważony, 
by w efekcie nie doprowadził do niezdrowej ry-
walizacji między podoficerami. „By nie okazało 
się, że jeden kończy kilkanaście kursów, zdoby-
wa punkty, a jego kolega ma tyle obowiązków 
służbowych, że o podnoszeniu kwalifikacji nie 
ma nawet kiedy pomyśleć. Dlatego musimy 
ostrożnie podchodzić do tej kwestii. Myślę, że 
niektóre elementy przetestujemy już w tym ro-
ku, ale żeby system zaczął w pełni funkcjono-
wać, potrzeba dwóch, trzech lat”, dodaje 
Radosław Peterman. Wyjaśnia, że struktura kor-
pusu powoli przybiera formę piramidy. Szeroka 
podstawa to podoficerowie młodsi, którzy stano-
wią około 42% wszystkich. Potem są podofice-
rowie – niewiele ponad 30%, i podoficerowie 
starsi – 23%. Trzeba jednak zmienić proporcje 
w ramach tych stopni etatowych. Przykładem 
jest stopień etatowy podoficera starszego – służ-
bę w stopniu wojskowym chorążego pełni około 
900 podoficerów, a w stopniu starszego chorą-
żego sztabowego mamy 4750 żołnierzy. Przy 
czym należy zaznaczyć, że to najwyższy stopień 
w korpusie podoficerów. Zmiany wymagają 
czasu. To nawet nie kwestia miesięcy, lecz kolej-
nych kilkunastu lat. Już w 2018 roku w armii 
pojawi się nowy, najwyższy stopień w korpusie 
podoficerów, porównywalny z generalskim 
w korpusie oficerskim. Jeszcze nie wiadomo, ja-
ką będzie miał nazwę. W ślad za zmianami 
w strukturze zostanie zmodyfikowany też model 

JESZCZE W TYM ROKU 
W KOMPANIACH, 
OPRÓCZ PLUTONÓW  
DOWODZONYCH  
PRZEZ OFICERÓW,  
BĘDZIE JEDEN PLUTON  
DOWODZONY  
PRZEZ PODOFICERA

St. chor. sztab.  
Andrzej Wojtusik: 
„Wciąż rola szkole-
niowa podoficerów 
jest zbyt mała. 
A może by odwró-
cić proporcje? 
Przecież to oficero-
wie są od zarządza-
nia i dowodzenia, 
a podoficerowie,  
jako praktycy, 
od szkolenia”.

TEMAT NUMERU / PODOFICEROWIE

St. chor. sztab. 
Krzysztof Gadow-
ski: „Postawiliśmy 
na profesjonalną 
armię, z myślą,  
że robimy to dla  
naszych następ-
ców, przyszłych  
pokoleń”.
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ścieżki zawodowej podoficerów. „Priorytetem jest, aby 
każdy wiedział, jakie szczeble musi przejść, by osiągnąć 
najwyższy stopień w korpusie. Jeśli dalej będziemy w tym 
systemie, to »wyprodukujemy« kolejne pokolenia ludzi 
bez szkół, aspiracji i pomysłu. Dziś nie marzy się o tym, 
by zmieniać stanowiska i piąć się wyżej, ale by siedzieć na 
miejscu i awansować. To patologia systemu. Człowieka 
trzeba zmusić do tego, żeby się rozwijał”, mówi st. chor. 
sztab. Andrzej Woltmann. 

Ministerstwo będzie dążyć do nowego zaszeregowania 
niektórych stanowisk. Jak podaje Radosław Peterman, re-
sort planuje przeprowadzić analizę stanowisk oficerskich 
i niektóre z nich przenieść do niższego korpusu. „Jest wie-
le stanowisk, gdzie nie tylko moim zdaniem w zupełności 
wystarczą wiedza i umiejętności podoficera. Nie każdy lo-
gistyk, oficer prasowy czy kadrowy musi być oficerem. 
Tymczasem dochodzi do sytuacji, w której major wprowa-
dza do komputera listę osób wyróżnionych medalami. To 
jakieś nieporozumienie. Czy po to kształcił się tyle lat, by 
dziś się tym zajmować? Równie dobrze takie obowiązki 
można powierzyć cywilowi”, zaznacza Peterman. 

FINANSOWA MOTYWACJA
Zapowiadane zmiany powinny mieć także wpływ na fi-

nanse. „U nas różnica między uposażeniami kaprala 
a starszego chorążego sztabowego wynosi zaledwie 22%. 
W USA to 180%, w Czechach 110%. Wniosek jest taki, 
że aby podoficerowie wzięli na siebie większą odpowie-
dzialność, muszą być też odpowiednio wynagradzani”, 
mówi st. chor. sztab. mar. Marek Cabaj. Podoficerowie nie 
kryją, że motywacja finansowa jest bardzo ważna. Jeżeli 
oni są kręgosłupem armii i mają przejąć większą odpowie-
dzialność, to powinni otrzymywać relatywnie wyższe upo-
sażenie. Zwłaszcza gdy awansujący żołnierze będą musieli 
zmieniać miejsca służby. 

St. chor. sztab. Krzysztof Gadowski z DGRSZ przyzna-
je, że obowiązujący system finansowy nie jest efektywny. 
„Niezbędne jest rozdzielenie siatki płac żołnierzy wszyst-
kich korpusów, ale ich płace muszą się zazębiać. To jest 
konieczność, jeśli chcemy zatrzymać specjalistów i zmoty-
wować ich, by przenosili się do innych jednostek. Oczywi-
ście wszystko musi iść w parze ze wzrostem wymagań”, 
mówi starszy podoficer DGRSZ. 

Według Departamentu Kadr, MON będzie dążyło do 
tego, aby podoficerowie o wyższych kwalifikacjach 
i większej odpowiedzialności zarabiali odpowiednio 
więcej. „Po to, by nie bali się podejmować decyzji o pra-
cy na odpowiedzialnych stanowiskach. Wiemy, że dziś 
bywa z tym różnie. Pieniądze są takie same, bez wzglę-
du na to, czy żołnierz jest na stanowisku, gdzie jest od-
powiedzialność materiałowa. A po co ma się denerwo-

wać o czołgi, broń, skoro może spać spokojnie? Dlatego 
element motywacji finansowej jest potrzebny”, przeko-
nuje dyrektor DK MON.

„Nowe, wyższe wymagania wobec podoficerów doty-
czyć będą np. wyższego wykształcenia – na stanowiskach 
starszych podoficerów dowództw, i znajomości języka an-
gielskiego na co najmniej drugim poziomie”, twierdzi  
st. chor. sztab. Gadowski. Żołnierze postulują także, by 
stanowiska starszych podoficerów, a także komendantów 
szkół podoficerskich były kadencyjne. Rozważane jest 
wprowadzenie wymogu ukończenia specjalistycznego 
kursu dla podoficerów – kandydatów do objęcia takich 
stanowisk. „Dziś korzystamy z możliwości, jakie w tej 
dziedzinie oferują NATO i amerykańska Army Sergeants 
Major Academy. Wiemy jednak, że i my jesteśmy w sta-
nie taki kurs zorganizować. I to właśnie planujemy, mamy 
nadzieję, że ruszy on w Akademii Sztuki Wojennej”, 
przyznaje st. chor. sztab. Gadowski. 

Reforma obejmie też, choć nie od razu, system szkole-
nia kandydatów na kaprali. Dziś nie do końca wychodzi 
on naprzeciw potrzebom armii. Zmienić się mają progra-
my kształcenia, a być może i sposób naboru. „Dziś jest 
tak, że szeregowy, który decyduje się na egzaminy wstęp-
ne do szkoły podoficerskiej, wciąż pozostaje na etacie da-
nej jednostki wojskowej. Chcielibyśmy to zmienić. Skoro 
on chce iść wyżej, to swój etat powinien zwolnić. To oczy-
wiście pewne ryzyko, bo nie każdy się dostaje na półrocz-
ne szkolenie. Zdajemy sobie więc sprawę z tego, że liczba 
ochotników może się zmniejszyć”, przyznaje st. chor. 
sztab. Andrzej Woltmann. 

Dla tych, którzy nie będą się czuli na siłach walczyć 
o stopień kaprala, a są dobrymi fachowcami, będzie moż-
liwość rozwoju zawodowego w ramach własnego korpusu. 
Pojawić się ma jeszcze jeden stopień wojskowy – tzw. sze-
regowy specjalista. Podoficerowie zaznaczają także, że 
jednym z postulatów dotyczących zmian jest ograniczenie 
dla szeregowych możliwości zostania oficerem. Dziś moż-
na nim być po spełnieniu wymogów i ukończeniu roczne-
go kursu w Akademii Wojsk Lądowych. Również podofi-
cerowie, którzy nigdy nie dowodzili drużyną, nie będą 
mogli ubiegać się o przejście do korpusu oficerskiego. 

I ostatnia kwestia. Dzięki projektowanym rozwiązaniom 
podoficerowie starsi chcieliby zatrzymać żołnierzy, którzy 
wyłącznie z materialnych pobudek decydują się na zmianę 
korpusu. „Marnotrawstwem jest dopuszczanie do sytuacji, 
w której podoficer z dwudziestoparoletnim stażem idzie na 
kurs oficerski tylko po to, aby zyskać większą podstawę do 
emerytury i potem odejść. W ten sposób ubożeje korpus 
podoficerski, a po szybkim odejściu do rezerwy »młodego 
oficera« – także korpus oficerski”, podkreśla st. chor. sztab. 
Andrzej Wojtusik z WOT-u.
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ONI 
WSKAZUJĄ 
KIERUNEK
o znaczeniu korpusu podoficerskiego 

oraz roli instruktorów i szkoleniu 
terytorialsów rozmawiają  

Paulina Glińska i Magdalena 
Kowalska-Sendek.

Z  A n d r z e j e m 
Wo j t u s i k i e m

I lu podoficerów służy w wojskach obrony teryto-
rialnej?

Najwięcej jest szeregowych. Można przyjąć, że 
podoficerowie stanowią około 8% żołnierzy, czyli 

jest to 1000 osób. Chociaż to niewiele, gen. bryg. Wie-
sław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej, po-
stawił nam bardzo ważne zadanie. Zgodnie z oczeki-
waniami pana generała szkolenie terytorialsów ma się 
opierać na podoficerach. Idziemy więc w kierunku 
przekazywania im kompetencji i odpowiedzialności 
szkoleniowej. Jasno też chcemy rozgraniczyć role: 
niech oficerowie robią to, do czego się szkolili, czyli 
zarządzają i dowodzą, a podoficerowie, jako wykonaw-
cy, niech szkolą. Zależy nam, by w naszym rodzaju sił 
zbrojnych było wielu doświadczonych podoficerów. 
A takich jeszcze trochę brakuje.

Nie są zainteresowani służbą?
To nie o to chodzi, że nie są zainteresowani czy nie 

chcą służyć. Moim zdaniem trochę obawiają się wyma-
gań, jakie stawiamy podoficerom w WOT. Mam na my-
śli na przykład dyspozycyjność. Jakiś czas temu odebra-
łem telefon od podoficera starszego, który chciał służyć 
w jednej z brygad OT. Mógł się pochwalić naprawdę do-
brymi kwalifikacjami, znajomością języka i doświad-
czeniem zagranicznym. Zabrakło mu jednego: gotowo-
ści do pracy w weekendy. Gdy powiedziałem, że nasza 
służba nie ogranicza się wyłącznie do zadań wykonywa-
nych od poniedziałku do piątku, a charakter formacji 
i system szkolenia wymuszają pracę w weekendy, po-
dziękował. Służba to nie jest praca od 7.30 do 15.30, 
lecz poświęcenie, ale też ogromna satysfakcja. To mogę 
zagwarantować.

A może wynika to też z tego, że nie została jasno okre-
ślona ścieżka rozwoju podoficera w WOT?

To nie jest bolączka wojsk obrony terytorialnej, lecz 
całych sił zbrojnych. Odkąd pamiętam, podoficerowie za-
wsze mieli karkołomną i niewyrazistą ścieżkę rozwoju 
zawodowego. Pewnie dlatego wielu z nich decyduje się 
na przejście do korpusu oficerskiego albo odejście z ar-
mii. I to mnie bardzo boli, bo wiem, że w taki sposób tra-
cę doświadczonych ludzi. Mam jednak nadzieję, że zmia-
ny, nad którymi pracuje się teraz w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej, znacząco poprawią sytuację podoficerów. 

Przed laty stworzyłeś program „Lider”, czyli szkole-
nia podoficerów w dziedzinie przywództwa, ale kilka 
lat temu odszedłeś z armii. Pół roku temu zdecydowa-
łeś się na powrót do służby. Tym razem włożyłeś mun-
dur wojsk obrony terytorialnej. M
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Do WOT-u przyszedłem z ogromnym bagażem do-
świadczenia i wiedzy. Zdecydowałem się na tę służbę, bo 
mam wsparcie dowódcy. Dla gen. Wiesława Kukuły spra-
wy podoficerów są bardzo ważne. Zgadzamy się w kwe-
stiach przywództwa, przekazywania podoficerom inicja-
tywy i odpowiednich kompetencji. Widzę szansę na 
zmiany. Teraz na przykład zajmuję 
się koordynacją programu szkolenio-
wego, który zostanie wprowadzony 
w WOT w 2018 roku. Chodzi o tzw. 
design thinking, czyli metodę twór-
czego rozwiązywania problemów, 
polegającą na zrozumieniu potrzeb 
społeczeństwa, na rzecz którego wy-
konujemy zadania.

W jaki sposób terytorialsi wykorzy-
stają „design thinking”?

WOT działa na styku dwóch środo-
wisk: wojskowego i cywilnego. W tej 
metodzie chodzi o odwrócenie myśle-
nia – nie patrzymy na siebie swoimi 
oczami, tylko odbiorcy. Tutaj mówi-
my o społeczeństwie, któremu musi-
my wyjść naprzeciw. Szkolenie 
z „design thinking” będzie adreso-
wane do podoficerów i oficerów. Chciałbym wpłynąć na 
zmianę sposobu ich myślenia. Takie podejście sprawdzi 
się na przykład, gdy zmierzymy się z klęską żywiołową. 
W takiej sytuacji w pierwszej chwili myśli się o tym, by 
na miejsce katastrofy dostarczyć fachowców i ciężki 
sprzęt. My zejdziemy na poziom niżej niż działania 
główne. Możemy postawić kilka namiotów i zebrać 
w nich dzieci, by zapewnić im opiekę. Wśród terytorial-
sów są przecież przedszkolanki, nauczycielki oraz psy-
chologowie. W tym samym czasie damy dorosłym prze-
strzeń do działania, choćby w odbudowie domostw. To tyl-
ko jeden z przykładów.

Kim są podoficerowie obrony terytorialnej?
Trzonem korpusu podoficerskiego WOT-u są żołnierze, 

którzy przeszli do nas z wojsk operacyjnych. Są też tacy, 
którzy wrócili z rezerwy. Trzecia grupa dopiero teraz się 
tworzy. To cywile, którzy będą się uczyć w Szkole Podofi-
cerskiej Wojsk Lądowych. Jak widać, staramy się pozyski-
wać podoficerów, by nie opierać się wyłącznie na zaso-
bach wojsk operacyjnych. To dla nas bardzo ważne, aby 
nie obciążać własnymi potrzebami innych rodzajów sił 
zbrojnych. Nie należy zapominać o podoficerach, którzy 
wybrali służbę w ramach szkoleń rotacyjnych. To również 
doskonali fachowcy.

Po ilu miesiącach nauki cywil zostanie kapralem?
Kurs na pierwszy stopień podoficerski rozpocznie się 

w Poznaniu 9 kwietnia. Zostanie przyjętych 50 najlep-
szych kandydatów. Jest z czego wybierać, bo o jedno miej-
sce ubiegało się aż dziesięć osób. Całość potrwa dziewięć 
miesięcy, ale przez pierwszy miesiąc będzie się odbywać 

szkolenie podstawowe, w którego ra-
mach kandydaci przejdą „szesnast-
kę”, tak samo jak każdy ochotnik. 
Wszyscy będą się szkolić w grupie 
pancerno-zmechanizowanej. Pierw-
szy kurs w Poznaniu traktujemy jak 
pilotaż. Docelowo chcielibyśmy, aby 
na kolejnych więcej było zagadnień 
związanych ze specyfiką działania 
piechoty lekkiej. Kładziemy również 
nacisk na umiejętności komunikacyj-
ne. Po zakończeniu nauki żołnierze 
trafią do naszych jednostek na prakty-
ki. Tam nadal będą się szkolić i do-
skonalić umiejętności. 

Gen. Kukuła w wywiadzie dla „Pol-
ski Zbrojnej” zapowiedział utwo-
rzenie w Siedlcach Centrum Szko-
lenia WOT, a także szkoły podofi-

cerskiej. Czy to znaczy, że kolejne kursy podoficerskie 
poprowadzicie sami?

Centrum Szkolenia WOT rozpocznie funkcjonowanie 
w okrojonej formie jeszcze w tym roku. Nie od razu jed-
nak uruchomimy tam szkołę podoficerską, dlatego na po-
czątek będziemy korzystać z placówki w Poznaniu. 

Skoro kandydatów na podoficerów szkolicie w Pozna-
niu, to po co w ogóle tworzyć szkołę WOT-u?

Powodów jest co najmniej kilka. Przede wszystkim ob-
ciążenie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych jest bar-
dzo duże i nie możemy dokładać im żołnierzy do szkole-
nia. Niezbędna jest Szkoła Podoficerska WOT, bo jeste-
śmy specyficznym rodzajem sił zbrojnych. Wyróżnia nas 
m.in. to, że szkolimy się w systemie weekendowym. 

W jakim zakresie docelowy program szkolenia dla 
podoficerów WOT-u będzie się różnił od tego, który 
obowiązuje na przykład w Poznaniu?

Dziś dla wszystkich szkół podoficerskich program jest 
ustandaryzowany. Myślę tu o miesięcznym szkoleniu 
podstawowym oraz trzymiesięcznym ogólnym. Cel jest 
jeden: wykształcić lidera, który będzie umiał poprowa-
dzić ludzi w działaniach bojowych oraz sytuacjach kry-
zysowych. W szkoleniu naszych podoficerów będziemy 

Do WOT-u 
przyszedłem  
z ogromnym ba-
gażem doświad-
czenia i wiedzy. 
Zdecydowałem 
się na tę służbę, 
bo mam wspar-
cie dowódcy 
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Szkolenie 
terytorialsów 
ma się opierać 
na podoficerach. 
Idziemy więc  
w kierunku  
przekazywania  
im kompetencji 
i odpowiedzialno-
ści szkoleniowej

St. chor. sztab. ANDRZEJ WOJTUSIK jest starszym  

podoficerem Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

kłaść nacisk na zajęcia z przy-
wództwa. Zresztą już podczas eg-
zaminów wstępnych w Poznaniu 
będziemy się przyglądać kandy-
datom właśnie pod kątem tych 
umiejętności i predyspozycji. Je-
żeli zaś chodzi o sam program 
szkolenia, to docelowo w Szkole 
Podoficerskiej WOT będziemy go 
rozbudowywać o elementy typo-
we dla lekkiej piechoty. Zaproponujemy także specjali-
styczne kierunki szkolenia. Chcę położyć nacisk na dok-
trynę działań opartą na mission command, czyli zarzą-
dzaniu przez cele [więcej o tej metodzie dowodzenia 
w PZ 1/2018]. 

Czy zajęcia w Szkole Podoficerskiej WOT będą się 
odbywać stacjonarnie, czy w systemie weekendo-
wym?

Na pewno podczas pierwszego etapu szkolenia kursanci 
zostaną skoszarowani, ale zamierzamy także stosować  
inne metody, na przykład e-learning. Kandydaci będą się 
uczyć teorii samodzielnie, a potem zdawać egzaminy 
praktyczne w szkole.

Czego będziecie wymagać od kaprala WOT-u?
Przede wszystkim otwartej głowy, komunikatywności, 

myślenia i samodzielności. Dowódca musi być otwarty na 
problemy ludzi. Będę zachęcał, by żołnierze dowodzący 
drużynami stosowali nowoczesne i urozmaicone metody 
szkolenia. W WOT, gdzie mamy do czynienia z cywilami, 
nie można zniechęcać sztampowymi rozwiązaniami. Wy-
krzykiwanie rozkazów bez pomysłu to za mało. My mamy 
zachęcać, zjednywać i inspirować, a nie odpychać. Dla 
wielu to jest wyzwanie.

Czy cywile, którzy po dziewięciu miesiącach szkolenia 
zostaną kapralami, i szeregowi z ośmioletnim stażem 
służby, po szkole podoficerskiej, będą reprezentować 
ten sam poziom?

Nie powinniśmy tego tak porów-
nywać, bo wojska operacyjne i obro-
ny terytorialnej mają inną specyfikę 
działania. Od szeregowego w woj-
skach lądowych wymaga się do-
świadczenia, specjalistycznej wie-
dzy, często umiejętności zdobytych 
na misjach w Iraku czy Afganista-
nie. Oczekiwania wobec żołnierza 
WOT-u są inne. Ta służba opiera się 

na działaniach terytorialnych. Terytorials ma znać dosko-
nale własne środowisko. Powinien wiedzieć, jak wykorzy-
stać walory terenu w obronie przed potencjalnym przeciw-
nikiem i w jaki sposób chronić swój region przed klęskami 
naturalnymi. Podstawy natomiast na pewno będą musiały 
być identyczne, bo mamy umieć współdziałać.

To i tak oznacza, że będziemy mieli kaprali z różnym 
poziomem wiedzy...

W szkoleniu podstawowym, jak wspomniałem, nie bę-
dzie różnic. Wspólny mianownik to standardowy dla 
wszystkich szkół program szkolenia ogólnego. WOT ma 
wspierać wojska operacyjne, dlatego nasi żołnierze muszą 
mieć odpowiednią wiedzę. 

Podoficerska kadra instruktorska WOT-u jest przygo-
towana do prowadzenia zajęć dla lekkiej piechoty?

Mamy bardzo dobrych fachowców, ale cały czas sami 
się szkolimy. Podoficerowie uczą się m.in. na kursach wy-
równawczych i w mobilnych zespołach szkoleniowych 
WOT-u, które tworzą byli operatorzy z jednostek wojsk 
specjalnych oraz byli antyterroryści policyjni. Współpra-
cujemy szkoleniowo z amerykańską Gwardią Narodową, 
wymieniamy doświadczenia i konsultujemy pewne roz-
wiązania. Poza tym będziemy szkolić ludzi z metodologii, 
żeby umiejętnie przekazywali swoją wiedzę. 
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OKOŁO 1,2 TYS. 
SZEREGOWYCH 
ZAWODOWYCH 
w 2017 roku zosta-
ło absolwentami 
półrocznych kursów 
podoficerskich.

Najlepsi szeregowi zawodowi, z piątka-
mi z opiniowania i odpowiednim sta-
żem służby, mogą ubiegać się o miej-
sca na kursach podoficerskich. W za-

leżności od rodzaju sił zbrojnych, w którym 
służą, półroczne szkolenie przechodzą w jednej 
z trzech szkół: wojsk lądowych w Poznaniu, sił 
powietrznych w Dęblinie lub marynarki wojen-
nej w Ustce. W 2017 roku dodatkowe kursy pod-
oficerskie zorganizowano jeszcze w Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu 

(pod egidą poznańskiej szkoły podoficer-
skiej) oraz w Centrum Szkolenia Sił Po-

wietrznych w Koszalinie (w zastępstwie 
dęblińskiej szkoły podoficerskiej). W su-
mie absolwentami półrocznych kursów 

podoficerskich w 2017 roku zostało około 
1,2 tys. szeregowych zawodowych. 

NOWE SZKOŁY
Szkoła w Poznaniu to największa pla-

cówka kształcąca przyszłych podoficerów naszej 
armii, rocznie szkoli się tam podczas trzech tur-
nusów około 600 osób. Kadetami zostają żołnie-
rze z jednostek wojsk lądowych oraz specjal-
nych, Inspektoratu Wsparcia i Dowództwa Gar-
nizonu Warszawa, a niedługo dołączą także ci 
z wojsk obrony terytorialnej. Poznańska placów-
ka jako jedyna w wojsku przygotowuje także 
muzyków dla wszystkich orkiestr wojskowych. 

W Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej 
podczas jednego turnusu szkoli się 60 szerego-
wych. Są to głównie marynarze różnych specjal-
ności, ale i specjalsi z Jednostki Wojskowej For-
moza. W Dęblinie z kolei, gdzie swoją siedzibę 
ma Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych, rocz-
nie odbywają się trzy kursy, a w każdym uczest-
niczy 90 żołnierzy. Są to głównie szeregowi róż-
nych specjalności lotniczych nie tylko z jedno-

stek sił powietrznych. „Szkolimy szeregowych 
dla lotnictwa wszystkich rodzajów sił zbrojnych. 
Po trzech miesiącach nauki przyszłych podofice-
rów kierujemy na kursy specjalistyczne na przy-
kład do Dęblina lub Koszalina”, mówi st. chor. 
Paweł Konarski, rzecznik prasowy szkoły.

Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Na-
rodowej szkół podoficerskich będzie więcej. 
W lipcu 2019 roku zostanie otwarta Szkoła Pod-
oficerska Żandarmerii Wojskowej. Placówka po-
wstanie na bazie Centrum Szkolenia Żandarme-
rii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i zosta-
nie podporządkowana jego komendantowi. 
W powstającym w Siedlcach Centrum Szkolenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej także zostanie uru-
chomiona szkoła podoficerska. Pierwszy kurs na 
podoficerów WOT-u odbędzie się tam prawdo-
podobnie w 2019 roku. Jest jeszcze jedna zmia-
na. Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza 
na początku stycznia uruchomiło pilotażowy 
kurs podoficerski dla szeregowych zawodowych. 
Jeśli projekt się sprawdzi, to można się spodzie-
wać, że w przyszłości na wojskowej mapie Polski 
powstanie kolejna szkoła podoficerska. 

ŻANDARM PODOFICEREM
Powodów utworzenia Szkoły Podoficerskiej 

Żandarmerii Wojskowej jest kilka. Chodzi m.in. 
o to, aby wśród żandarmów było więcej absol-
wentów kursów podoficerskich. W 2017 roku 
półroczne szkolenie ukończyło 60 żołnierzy – 
a to nie zaspokaja potrzeb formacji, jeśli chodzi 
o obsadę pierwszych stanowisk dowódczych 
i specjalistycznych w korpusie podoficerów. Co 
więcej, programy kursów organizowanych 
w dwóch miejscach (szkolenie ogólnowojskowe 
jest prowadzone w poznańskiej szkole podoficer-
skiej, a specjalistyczne – w Centrum Szkolenia 
ŻW w Mińsku Mazowieckim) nie do końca są 

P A U L I N A  G L I Ń S K A 
M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K 

Kandydaci na podoficerów muszą najpierw ukończyć półroczne kursy 
w Poznaniu, Ustce albo Dęblinie. W przyszłości będą się kształcić także 

w Mińsku Mazowieckim, Siedlcach i Grudziądzu. 

W drodze po kaprala
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adekwatne do potrzeb. Nie uwzględniają chociażby specy-
fiki służby w formacji, w tym w prewencji czy pionach do-
chodzeniowo-śledczym i kryminalnym. Sytuacja ma się 
zmienić po powstaniu placówki w Mińsku Mazowieckim. 
Programy opracuje wyspecjalizowana kadra, a nadzór nad 
procesem kształcenia będzie miał komendant główny ŻW. 
„Będziemy też na bieżąco określać liczbę miejsc i kierunki 
szkoleń. Dodatkowo zminimalizujemy biurokrację, bo te-
raz, choć szkolenie żandarmów w Poznaniu trwa tylko dwa 
tygodnie, to za kluczowe dokumenty odpowiada właśnie 
tamtejsza Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych”, wyjaśnia 
ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy komendanta 
głównego Żandarmerii Wojskowej. 

Pierwsze zajęcia są planowane już na wrzesień 2019 ro-
ku. Przygotowane są m.in. dla szeregowych aspirujących 
do korpusu podoficerskiego. W mińskiej placówce będą się 
także odbywały kursy kwalifikacyjne na podoficera i pod-
oficera starszego, doskonalące dla podoficerów ŻW, a tak-
że mające na celu przekwalifikowanie podoficerów innych 
rodzajów sił zbrojnych przenoszonych do Żandarmerii 
Wojskowej lub powołanych z rezerw osobowych. W celu 
przygotowania rezerw mobilizacyjnych w korpusie podofi-
cerów w nowo powstałej placówce szkolenie będą też prze-
chodzić rezerwiści. Szacuje się, że rocznie w szkole pod-
oficerskiej ŻW będzie się kształcić od 100 do 120 żołnie-
rzy. Na potrzeby szkoły od 2019 roku zwiększy się też stan 
etatowy ŻW o 42 stanowiska żołnierzy zawodowych oraz 
dwa stanowiska pracowników wojska.

W DOBRYM KIERUNKU
By usprawnić system kształcenia podoficerów korpusu 

osobowego logistyki, w Centrum Szkolenia Logistyki 
w Grudziądzu uruchomiono pilotażowy program. „Korpus 
osobowy logistyki jest największym w Siłach Zbroj-
nych RP – to blisko 1/3 stanu osobowego. Liczba samych 
podoficerów logistyków stanowi 24% stanowisk podofice-
rów w całych siłach zbrojnych”, mówi ppłk Sławomir  
Ratyński, zastępca rzecznika prasowego Sztabu General-
nego WP, i dodaje: „W korpusie podoficerskim jest 45 spe-
cjalności, najwięcej w całych siłach zbrojnych. Logistycy 
wykonują zadania na potrzeby wszystkich rodzajów sił 
zbrojnych”. Dotychczas specjalistów w tej dziedzinie szko-
lono w Ustce, Dęblinie i Poznaniu, przy czym pierwsze 
trzy miesiące szeregowy uczył się w szkole podoficerskiej, 
potem trafiał na szkolenie specjalistyczne do Centrum 
Szkolenia Logistyki, a następnie na dwutygodniowe prak-
tyki w jednostkach wojskowych. 

„Teraz kształcenie w Centrum Szkolenia Logistyki pro-
wadzone jest przede wszystkim w grupie ogólnologistycz-
nej, a nie w specjalności wymaganej na planowanym do 
objęcia przez przyszłego podoficera stanowisku. W związ-
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ku z tym po ukończeniu szkoły podoficerskiej, 
a przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe, 
trzeba ponownie skierować żołnierza do CSLog, 
gdzie odbywa właściwy kilkutygodniowy kurs 
specjalistyczny”, mówi ppłk Ratyński.

W Sztabie Generalnym WP opracowano kon-
cepcję pilotażowego programu szkolenia logisty-
ków, który ma usprawnić cały proces kształcenia 
oraz sprawić, by podoficerowie od razu mieli 
wymaganą specjalność i właściwą wiedzę w tej 
dziedzinie. „Zgodnie z propozycjami zawartymi 
w Strategicznym Przeglądzie Obronnym 2016 
w kolejnych latach planowany jest wzrost liczeb-
ności Sił Zbrojnych RP, co w konsekwencji 
wpłynie na zwiększenie potrzeb szkoleniowych. 
Ograniczona zdolność do kształcenia podofice-
rów przez obecnie istniejące szkoły podoficer-
skie stwarza zagrożenie niepozyskania wymaga-
nej liczby podoficerów korpusu osobowego logi-
styki”, zaznacza ppłk Ratyński.

W ramach programu pilotażowego w Cen-
trum Szkolenia Logistyki w styczniu 2018 roku 
kurs rozpoczęło 99 szeregowych zawodowych 
(w tym cztery kobiety) reprezentujących każdy 
rodzaj sił zbrojnych. Kandydaci egzaminy wstęp-
ne zdawali w szkołach podoficerskich w Pozna-
niu i Dęblinie.

Kurs na pierwszy stopień podoficerski składa 
się z trzech etapów: kształcenia ogólnego, obej-
mującego 408 godzin, specjalistycznego – 

315 godzin, w obu przypadkach zajęcia odbywa-
ją się w CSLog, oraz praktyk w jednostkach 
wojskowych – 70 godzin. „Takie rozwiązanie za-
pewni przygotowanie kandydatów w wymaga-
nych specjalnościach wojskowych już na etapie 
szkoły podoficerskiej, co przyniesie wymierne 
oszczędności. Nie będzie trzeba ponownie kiero-
wać absolwentów na dodatkowe szkolenie do-
skonalące w CSLog”, podkreśla ppłk Ratyński.

Program pilotażowy szkolenia logistyków bę-
dzie nadzorowany przez przedstawicieli Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szkoły 
Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. 
Wnioski wyciągnięte z eksperymentalnego kur-
su będą podstawą do podjęcia decyzji w sprawie 
utworzenia w przyszłości Szkoły Podoficerskiej 
Logistyki. Nowością ma być także Centrum 
Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Siedl-
cach. Znajdą się tam szkoła podoficerska i ośro-
dek szkolenia. Prowadzone będą kursy podofi-
cerskie dla żołnierzy zawodowych i terytorialnej 
służby wojskowej oraz dla kandydatów na szere-
gowych zawodowych, a także specjalistyczne. 
Na przyszłość przewidziano także dziewięcioty-
godniowy kurs lekkiej piechoty dla wszystkich 
żołnierzy WOT-u, którzy do służby trafią po 
2020 roku.

Przyszli kaprale, niezależnie 

od tego, gdzie się szkolą, 

realizują podobny program edu-

kacji. Najpierw zaliczają szkole-

nie ogólnowojskowe, podczas 

którego m.in. doskonalą takty-

kę i uczą się przywództwa. Po-

tem przez trzy miesiące żołnie-

rze zdobywają umiejętności 

specjalistyczne. Lądowcy szkolą 

się na przykład z łączności, arty-

lerii i logistyki, marynarze – 

z eksploatacji silników spalino-

wych lub okrętowych urządzeń 

nawigacyjnych, a żołnierze sił 

powietrznych – z m.in. obrony 

przeciwlotniczej, rozpoznania 

i walki radioelektronicznej. Dla 

wszystkich kurs kończy się prak-

tykami i egzaminem końcowym. 

Po zaliczeniu żołnierze wracają 

do swoich jednostek i tam jako 

kaprale obejmują stanowiska 

dowódców drużyn.

CO NA KURSIE?

Więcej  o  szkoleniu podof icerów WOT-u w wywiadzie  
ze st.  chor.  sztab. Andrzejem Wojtusikiem, str.  22–24.M
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    W 2013 ROKU SZKOŁY PODOFICERSKIE     
   WPROWADZIŁY EGZAMINY WSTĘPNE  
   DLA KANDYDATÓW, TAK ABY WYBRAĆ 
NAJLEPSZYCH SZEREGOWYCH
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KUŹNIA LIDERÓW
o amerykańskim modelu szkolenia podoficerów sił specjalnych 

rozmawia Magdalena Kowalska-Sendek.

Z  J a c k i e m  C z a j k o w s k i m

Jest żołnierzem z Jednostki  

Wojskowej Formoza. Wcześniej 

służył w marynarce wojennej,  

m.in. w Brygadzie Lotnictwa MW 

oraz w 3 Flotylli Okrętów. Za sobą 

ma misje w Afganistanie. Jest  

absolwentem wielu zagranicznych 

kursów i szkoleń.

ST. CHOR. SZTAB. 
MAR. JACEK 
CZAJKOWSKI

W I Z Y T Ó W K A

Jest Pan starszym podoficerem dowództwa Jednost-
ki Wojskowej Formoza, a wcześniej był pomocni-
kiem dowódcy do spraw podoficerów. 

W jednostce służę od 13 lat. Zajmowałem różne 
stanowiska, m.in. byłem zastępcą dowódcy sekcji nurków 
bojowych, potem dowódcą sekcji snajperskiej i grupy snaj-
perskiej. W 2011 roku zostałem powołany na stanowisko 
pomocnika dowódcy do spraw podoficerów. To było duże 
wyróżnienie, ale też trochę krok w nieznane. Ale mówię to 
jako absolwent wielu zagranicznych szkoleń z leadershipu. 
Oczywiście za mną było 16 lat służby w wojsku, miałem 
więc pewne wyobrażenia o pracy na tym stanowisku, ale 
szczerze przyznam, że moja wiedza w tej dziedzinie była 
wówczas niewystarczająca. 

Czym dziś w Formozie zajmuje się starszy podoficer 
dowództwa?

Służba na tym stanowisku to tak naprawdę działalność 
na poziomie lidera organizacyjnego w obszarach wyzna-
czonych przez dowódcę jednostki, dotyczących wszystkich 
podoficerów. Chodzi mi m.in. o szkolenie, dyscyplinę, 

opiniowanie czy doradztwo. Starszy podoficer dowództwa 
to „narzędzie” w rękach przełożonego, za którego pomocą 
można kierować korpusem podoficerskim i go kształtować 
wespół z kadrą dowódczą i kierowniczą jednostki. 

Od kilku lat intensywnie szkoli się Pan z przywództwa 
i bierze udział w kursach zagranicznych.

To prawda. Poznałem amerykański model szkolenia pod-
oficerów sił specjalnych właśnie w tej dziedzinie. Według 
mnie gwarantuje on każdemu podoficerowi rozwój. Career 
Education Program został podzielony na cztery etapy.  
CEP 1 przeznaczony jest dla podoficerów młodszych. Pod-
czas szkolenia żołnierze uczą się na poziomie taktycznym, 
mają zajęcia z przywództwa na szczeblu drużyny, ale 
przede wszystkim program ich kształcenia zawiera aspekty 
etyczny, historyczny oraz patriotyczny, a także elementy 
kreatywnego myślenia. Na CEP 2 uczą się podoficerowie 
z kilku- lub kilkunastoletnim stażem służby. To również 
szkolenie z przywództwa na poziomie taktycznym i wpro-
wadzenie do operacyjnego przez ukazanie rosnącej roli li-
dera. CEP 3 to kurs na poziomie operacyjno-strategicznym 
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dla podoficerów starszych, a ostatni, CEP 4 – na strategicz-
nym, więc jest przeznaczony dla najwyższych rangą pod-
oficerów, którzy mają służyć u boku generałów i dowód-
ców najwyższego szczebla. Ważne dla amerykańskich pod-
oficerów jest to, że ta nauka procentuje także w cywilu. 
Specjalsi za ukończenie studiów uzyskują punkty honoro-
wane na niektórych uczelniach cywilnych. 

W ubiegłym roku ukończył Pan studia podoficerskie 
w USA. Który to poziom Career Education Program?

Jako podoficer starszy szkoliłem się na poziomie opera-
cyjno-strategicznym, czyli CEP 3. Jestem absolwentem 
Uniwersytetu Podoficerów Starszych Sił Specjalnych  
[Joint Special Operations University – Enlisted Academy; 
JSOU-EA]. 

Jest Pan trzecim Polakiem, który ma dyplom tej uczel-
ni. To bardzo duże wyróżnienie. 

Dużym wyróżnieniem było już to, że mogłem rozpo-
cząć tam studia. Co roku Amerykanie dają taką możliwość 
tylko trzem obcokrajowcom. W 2015 roku dyplom otrzy-
mał podoficer starszy Dowództwa Komponentu Wojsk 
Specjalnych, rok później podoficer starszy dowództwa Jed-
nostki Wojskowej Komandosów. Ja jestem trzeci. 

Ideą dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych i star-
szego podoficera DKWS było to, by każdy ze starszych 
podoficerów dowództw poszczególnych jednostek specjal-
nych dostał taką szansę. Grono na razie jest wąskie, ale 
bardzo chciałbym, by było nas jak najwięcej, by coraz wię-
cej osób miało podobne doświadczenia i szkolenia na tym 
poziomie. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, że istnie-
je potrzeba zmian w korpusie podoficerskim.

Jak Pan wspomina naukę w USA?
Bardzo dobrze. Tam zrozumiałem, co to znaczy trans-

formacja z lidera na poziomie kompanii do lidera na po-
ziomie całej jednostki. Zdobyłem też wiedzę o konfliktach 
zbrojnych, o świecie, bezpieczeństwie i przywództwie. 
Szczególnie ciekawe były dla mnie zajęcia związane ze 
strategią bezpieczeństwa narodowego USA i wynikające 
z niej działania. Studia pozwoliły mi też zrozumieć, że 
różnego rodzaju służby mundurowe i agencje bezpieczeń-
stwa powinny mieć takie same cele. Co więcej, powinny 
ze sobą współpracować, bo tylko w ten sposób możemy 
skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom. 

Studiowanie na tamtejszym uniwersytecie nie oznacza-
ło, że musiałem przenieść się do Tampy na Florydzie, 
gdzie szkoła ma swoją siedzibę. Nauka podzielona była na 
dwa etapy. Przez pierwsze sześć miesięcy uczyłem się 
zdalnie, wykorzystując e-learning. Dwa ostatnie miesiące 
spędziłem już na Florydzie na zajęciach stacjonarnych.

Czy nauka przez internet jest skuteczna i wygodna?
I tak, i nie. Przyznam, że na początku zakres tematów 

i ogrom wiedzy, jaki trzeba było przyswoić, trochę mnie 
przeraził. Nie było jednak źle. Okazało się, że systema-
tyczna nauka daje dobre rezultaty. Studia zaliczyłem z wy-
nikiem 93%. 

Czego uczył się Pan podczas studiów?
Program kształcenia obejmował zagadnienia z dowo-

dzenia, przywództwa, komunikacji, strategii amerykań-
skich sił specjalnych, polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa. Zgodnie z założeniami studiów każdy z kursantów 
miał tydzień lub dwa na opanowanie określonego bloku 
tematycznego. Później trzeba było przygotowywać analizy 
i zdawać różnego rodzaju testy. Wszystko było punktowa-
ne. W Tampie natomiast mieliśmy rozszerzoną tematykę 
z pierwszego semestru. Zajęcia prowadzili podoficerowie, 
spotykaliśmy się z też z różnymi ciekawymi ludźmi, np. 
byłymi funkcjonariuszami CIA. 

Jakie kwalifikacje uzyskuje absolwent takich studiów?
Jeśli podoficer ma być partnerem do rozmowy dla do-

wódców, generałów i wysokich stopniem oficerów, to mu-
si mieć wiedzę na tym poziomie. Absolwenci są przygoto-
wani do objęcia najwyższych stanowisk podoficerskich 
w jednostkach wojskowych. Jest to dla nich także prze-
pustka do szkolenia na poziomie CEP 4. Podoficerowie po 
„czwórce” mogą natomiast objąć stanowiska w Dowódz-
twie Sił Specjalnych USSOCOM [United States Special 
Operations Command] oraz dowództwach regionalnych.

Czy w Europie podoficerowie sił specjalnych kształcą 
się według podobnego modelu?

Uniwersytet z Tampy i Kwatera Główna Operacji Spe-
cjalnych NATO uruchomiły w Europie podobny program 
szkolenia. Pierwszym poziomem jest International SOF 
NCO Integration Course [ISNIC], odpowiednik amery-
kańskiego CEP 1. W ubiegłym roku przeszedłem to szko-
lenie razem z pierwszym podoficerem Jednostki Wojsko-
wej Komandosów. Kolejnym etapem, odpowiednikiem 
CEP 2, będzie International Master Leadership Course 
[IMLC]. Odbędzie się w Polsce jesienią tego roku. Eduka-
cja na poziomie trzecim odbywać się ma nadal w Stanach 
Zjednoczonych, natomiast poziom czwarty w ubiegłym 
roku odbył się w Niemczech. Było to International Sum-
mit Course (ISC). Wykładowcami na wszystkich etapach 
są pracownicy Uniwersytetu Podoficerów Starszych Sił 
Specjalnych i kadra Kwatery Głównej Operacji Specjal-
nych NATO. Mam nadzieję, że w przyszłości polscy pod-
oficerowie będą występować na takich kursach w roli in-
struktorów. 
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Kapral Bolesław Bierwiaczo-
nek, kapral Stefan Wesołow-
ski, sierżant Konstanty Za-
rugiewicz czy plutonowy 

Stefan Kraszewski – to tylko kilku 
spośród najbardziej wyróżniających 
się podoficerów z czasów I i II wojny 
światowej. Niestety, wielu 
współczesnym żołnie-
rzom tego korpusu te na-
zwiska niewiele mówią. 

Dlatego postanowiliśmy przybliżyć 
kilka historycznych postaci, które dla 
podoficerów mogą być wzorem. 

„Po kilku latach zastoju, znowu 
głos podoficerów w naszej armii jest 
słyszalny. Podoficerowie ponownie 
zaczęli być partnerami do dyskusji. 
Ich opinia jest ważna i zmienia 

funkcjonowanie jednostek 
wojskowych, a tym sa-

mym całych sił 

Podoficerowie powinni poszukać swoich 
korzeni. Uczyć się od wielkich poprzedników, 

ale niekoniecznie tych za oceanem. 

Takie historie 
trzeba znać

Kiedy miał dziewięć lat, uciekł 
z domu. Przyłączył się do Wojska 

Polskiego, twierdząc, że jest sierotą. 
Brał udział w walkach o Lwów 

w 1918 roku, a później uczestniczył 
w III powstaniu śląskim. 

DZIECKO 
PUŁKU

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

zbrojnych. Starsi podoficerowie do-
wództw mają wpływ na wyszkolenie 
i dyscyplinę w korpusie podoficerów 
i szeregowych zawodowych. To jed-
nak ciągle za mało, by budować silny 
korpus podoficerski. Za mało, bo cią-
gle niewiele wiemy o bohaterach 
wywodzących się z korpusu podofi-
cerów”, mówi st. chor. sztab. Krzysz-
tof Gadowski z Dowództwa General-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych. „Pod-
oficerowie tak samo jak oficerowie 
walczyli w wojnach i często byli bar-
dziej narażeni na odniesienie ran lub 
utratę życia niż żołnierze wyższych 
stopni. Ilu z nich jest dziś patronami 
ulic, placów czy szkół? Czas przybli-

NA ŁAMACH  
„POLSKI ZBROJ-

NEJ” ZAMIEŚCIMY 
KRÓTKIE HISTORIE 
O PODOFICERACH. 

Nie chcemy jednak tego cyklu tworzyć  
sami. Zależy nam na tym, by o bohaterskich  

poprzednikach opowiadali  
współcześni podoficerowie.  

Zapraszamy do lektury i kontaktu  
z redakcją pod adresem:  
podoficerowie@zbrojni.pl

STEFAN  
WESOŁOWSKI 
był najmłod-
szym podofice-
rem Wojska 
Polskiego, 
1918 rok.
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O Stefanie Wesołowskim dowiedziałem 
się trochę przez przypadek... Ale takie 
historie po prostu trzeba znać. Wal-
czył za Polskę, którą znał z opowieści,  

której na mapach nie było od ponad stu lat. Pa-
triotyzm miał zaszczepiony niemal od urodze-
nia. Jego ojciec, dziadek i pradziadek walczyli 
przeciwko carskiej Rosji w rewolucji 1905 roku, 
powstaniach styczniowym i listopadowym”, 
mówi plut. Mariusz Przydacz z dywizjonu arty-
lerii samobieżnej 7 Brygady Obrony Wybrzeża 
w Słupsku. „To najmłodszy kapral w historii 
Wojska Polskiego. I co ważne, szlify podoficer-
skie zdobył w boju, a nie na kursach. Wspierał 
żołnierzy w walkach o Lwów, a później wziął 
udział w III powstaniu śląskim. Chciałbym, aby 
losy tego wyjątkowego człowieka zwróciły 
uwagę moich kolegów”, dodaje podoficer 
z 7 BOW. Plut. Przydacz w wojsku służy od 
dziesięciu lat. Armią zainteresował się już jako 
dziecko – podpatrywał działania żołnierzy ze 
Słupska, gdzie stacjonowała nie tylko pomorska 
brygada, lecz także pułk lotnictwa myśliwskie-
go. „Po maturze nie wyjechałem, jak moi kole-

żyć sylwetki bohaterskich podofice-
rów, którzy mogą być wzorem do na-
śladowania dla następnych podoficer-
skich pokoleń”.

Tego samego zdania jest gen. dyw. 
Rajmund T. Andrzejczak, dowódca 
12 Dywizji Zmechanizowanej. „Ar-
mia nie składa się tylko z generałów, 
oficerów i szarych mas. W wojsku 
jest jeszcze element sprawczy, ten 
najbardziej wpływowy – łączno-
ściowcy, dowódcy rosomaków czy 
czołgów. W historii wojskowości ni-
gdy nie eksponowaliśmy podofice-
rów, którzy byliby wzorem i inspira-
cją dla innych. A to, moim zdaniem, 
jest absolutnie niezbędne”. 

Miłośnikiem historii jest m.in. star-
szy podoficer dowództwa 12 Szcze-
cińskiej Dywizji Zmechanizowanej  
st. chor. sztab. Andrzej Woltmann. Od 
lat zabiega on o edukację historyczną 
podoficerów – tak było w 17 Wielko-

polskiej Brygadzie Zmechanizowanej, 
gdzie służył, tak jest teraz w jednost-
kach podległych 12 Dywizji. „Wiele 
razy przekonałem się już, że podofi-
cerowie nie mają punktu odniesienia 
do przeszłości. A uważam, że jest to 
bardzo potrzebne”, mówi Woltmann. 
„Żołnierze mają wiedzę na temat czy-
nów oficerów, generałów. Znają prze-
bieg wielkich bitew i kampanii – ale 
nie mogą powiedzieć nic o przedsta-
wicielach swojego korpusu. Wziąłem 
sobie to za punkt honoru, by eduko-
wać, przypominać o wielkich lu-
dziach”, dodaje. 

Podoficer podkreśla przy tym, że za 
każdym wielkim dowódcą – Kutrze-
bą, Sosabowskim, Sikorskim – stali 
oczywiście oficerowie, ale przede 
wszystkim podoficerowie i szeregowi. 
I co ważne, wielu z nich za swoje bo-
jowe czyny otrzymało wysokie od-
znaczenia. „W szkołach podoficer-

skich w trakcie nauki historii wojsko-
wości nie mówimy o bohaterskich 
podoficerach, ewentualnie przypomi-
namy nazwiska tych żołnierzy, którzy 
zginęli na misji w Iraku i Afganista-
nie. Ale co było wcześniej? Czemu 
sami tworzymy sobie dziurę w histo-
rii?”, zastanawia się chor. Woltmann. 
„Gdy podczas opiniowania służbowe-
go spotykam się z podoficerami, py-
tam ich o wzorce godne naśladowa-
nia. Najczęściej wskazują swojego 
bezpośredniego dowódcę – oficera. 
I to dobrze. Ale nikt nie wspomina 
o historycznych postaciach, a jeżeli 
już, to imponują polskim żołnierzom 
wzorce zagraniczne”. 

Opowieść o bohaterskich czynach 
podoficerów ma zatem pełnić funkcję 
nie tylko edukacyjną i wychowawczą. 
Jak twierdzą starsi podoficerowie, 
wpłynie to na budowanie autorytetów 
i morale całego korpusu. MKS

„Chciałbym, aby lo-
sy tego wyjątkowe-
go człowieka zwró-
ciły uwagę moich 
kolegów”, dodaje 
plut. Mariusz  
Przydacz z 7 BOW. 
W wojsku służy 
od dziesięciu lat.

dzy, do pracy za granicę, ale postanowiłem wło-
żyć mundur. Dziś wiem, że to była dobra 
decyzja”, opowiada trzydziestotrzylatek. 

MŁODY I WALECZNY
Losy Stefana Wesołowskiego wydają się 

wręcz nieprawdopodobne. Pochodził z rodziny 
o bogatych tradycjach patriotycznych. Jego 
dziadek uczestniczył w powstaniu listopado-
wym. Ojciec brał udział w antyrosyjskich rozru-
chach polskich studentów w 1905 roku. 

W 1918 roku Stefan miał dziewięć lat. Fascy-
nowało go wojsko, więc często kręcił się wśród 
żołnierzy kwaterujących niedaleko Nowej Wsi 
w okolicach Kozienic. Gdy dowiedział się, że 
armia odjeżdża, uciekł z domu i przyłączył się 
do jednego z oddziałów. Twierdził, że jest siero-
tą, więc żołnierze otoczyli go opieką. Pomagał 
w kuchni, nosił wodę, rozpalał ogień. 

Jego oddział został skierowany do Lwowa, 
gdzie trwały walki z Ukraińcami o miasto. Brali 
w nich udział także harcerze. Oni nauczyli Ste-
fana obchodzić się z karabinem, ładować i celo-
wać. Był to czas wojny, więc na ćwiczeniach się 
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nie skończyło. Wkrótce chłopiec pierwszy 
raz w życiu wziął udział w boju. Do odpar-
cia ataku Ukraińców potrzebna była każda 
para rąk, broń rozdawano więc wszystkim, 
którzy mogli ją unieść. Wtedy karabin do-
stał także Stefan. Ten moment opisywał później z humo-
rem w książce „Od Gazoliny do Ganandoca”: „Widać po-
ciągnąłem za języczek odpalający, bo mi karabin wystrze-
lił, wyskoczył z ręki, całe szczęście, że lufa była 
wzniesiona do góry i nikogo nie zabiłem”. 

Walki toczyły się kilkanaście godzin. Stefan był świad-
kiem wstrząsających scen, widział zabitych i rannych. 
Przywoływał później w pamięci ten moment: „Myślałem, 
że w małe dziecko kulka nie trafi, a teraz widzę, że trafia 
nie tylko w dużego, ale i w małego, jak mój kolega”.

ŻOŁNIERZE MI SALUTUJĄ
Był mały, niedoświadczony, przerażony, próbował jed-

nak strzelać. Udało mu się trafić w granat przeciwnika 
i wybuch raził Ukraińców. Gdy walka się skończyła, wcią-
gnięto Wesołowskiego oraz innych walczących chłopców 
do ewidencji 16 Pułku Piechoty. Stefan podał zmyśloną 
datę narodzin: 11 listopada 1907 roku – w ten sposób do-
dał sobie dwa lata. Został pełnoprawnym żołnierzem. 
Wciągnięto go do stanu osobowego jednostki jako kaprala, 
otrzymał żołd i własny mundur. Jak pisał: „Jestem maskot-
ką, dzieckiem pułku, ale żołnierze nawet mi salutują”. Za 
udział w walce o Lwów otrzymał Krzyż Walecznych.

Przez jakiś czas przebywał na Wileńszczyźnie. W maju 
1921 roku z innymi ochotnikami pojechał do Sosnowca. 
Tereny przygraniczne obstawione były przez rozjemcze 

wojska francuskie, ale udało mu się prze-
kraść do Szopienic, gdzie znajdowało się 
powstańcze dowództwo. Stefan został goń-
cem i roznosił meldunki. Później zaangażo-
wano go do działań niejako wywiadow-

czych. Jako dziecko nie rzucał się w oczy. Dano mu pod 
opiekę krowy, które miał przeganiać z miejsca na miejsce, 
żeby przy okazji zbierać dane na temat rozmieszczenia 
niemieckich karabinów maszynowych. 

Pewnego dnia dostał zadanie specjalne: miał podłożyć 
ładunki wybuchowe pod stojący na stacji pociąg pancerny. 
Udało mu się to zrobić, nie zwracając uwagi strażnika. 
Chłopiec unieruchomił maszynę, co znacznie ułatwiło po-
wstańcom walkę. Jakiś czas później został ranny w nogę 
i wylądował w szpitalu. Rana nie była groźna, ale Stefan 
do powstania już nie powrócił. Po zakończeniu powstania 
śląskiego Stefan Wesołowski dołączył do grupy zdemobi-
lizowanych żołnierzy, którzy wyruszyli do Gdańska.  
Znalazł się wówczas na pokładzie statku handlowego  
„Abdank” jako chłopiec okrętowy. Nie zagrzał tam jednak 
długo miejsca, jego domem stała się przewożąca produkty 
naftowe „Gazolina”. Dzięki osobistej zgodzie adm. Kazi-
mierza Porębskiego trzynastoletni Stefan został skierowa-
ny do szkoły podoficerskiej marynarki wojennej.

Dalsze losy Stefana Wesołowskiego to temat na zupeł-
nie inną opowieść. Warto jednak wspomnieć, że na 
pokładzie niszczyciela ORP „Błyskawica” wziął udział 
w bitwie o Narwik. Później znalazł się w amerykańskiej 
marynarce, gdzie dowodził okrętem USAT „Ganandoc”, 
uczestniczącym w inwazji na Normandię. Zmarł 1 kwiet-
nia 1987 roku w USA. 

Na statku „Gazolina” jako chłopiec okrętowy (w kole ratunkowym), 1923 rok

Stefan  
i Antonina, 
fotografia 
ślubna  
1934 rok

STEFAN WESOŁOWSKI  
w mundurze kapitana   
marynarki USA, 1944 rok

TEMAT NUMERU / PODOFICEROWIE
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MISTRZOWIE  
ZMIANY PLANÓW

E WA  K O R S A K

Kontrolerzy ruchu 
lotniczego muszą mieć podzielną 
uwagę, umiejętności organizatorskie, 

wyjątkowy refleks i nerwy ze stali. 
Adrenalina jest bowiem nieodłącznym 

elementem ich służby.
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ostatniego piętra wieży kontro-
li lotów jak na dłoni widać lot-
nisko w Łęczycy: lądujące 
i startujące śmigłowce, szyku-
jących się do desantu żołnierzy 
oraz czekające na pozwolenie 
na wjazd pojazdy do odśnieża-
nia. Chaos? Tylko pozorny, bo 
tam każdy wie co, gdzie i kiedy 

ma robić. Dbają o to kontrolerzy ruchu lotnicze-
go z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

W SZKLANEJ WIEŻY
Na lotnisku w Łęczycy znajduje się jedna 

z najnowocześniejszych wież kontroli lotów 
w Polsce. W budynku, który został oddany do 
użytku w grudniu 2015 roku, są m.in. pomiesz-
czenia dla wojskowej straży pożarnej oraz grupy 
ratownictwa lotniskowego, a także szkoleniowe 
i miejsca odpraw dla pilotów. „Chcieliśmy, żeby 
poruszali się tutaj sprawnie i szybko. W po-
przedniej wieży musieli biegać po piętrach, aby 
dopełnić wszystkich formalności przed lotem. 
Dziś wszystko mogą właściwie załatwić w jed-
nym miejscu, w którym uzyskują informacje 
meteorologiczne oraz składają plan lotu”, mówi 
mjr Mariusz Bugaj, szef pionu służby ruchu lot-
niczego. Dodaje, że zależało mu również na 
tym, by w budynku znajdowała się wojskowa 
straż pożarna i grupa ratownictwa lotniskowego, 
tak by w razie awarii czy niebezpiecznego zda-
rzenia można było szybko zareagować. Nad ich 
piętrem swoje pomieszczenia mają specjaliści 
służby kontroli zbliżania, którzy nadzorują stat-
ki powietrzne na monitorach radarów.

Najciekawsze, nie tylko pod względem archi-
tektonicznym, jest ostatnie piętro, gdzie pracują 
kontrolerzy ruchu lotniczego. Przeszklone ściany 
zostały ustawione pod kątem. „Dzięki temu ani 
w dzień, ani w nocy w szybach nie odbija się 
światło. Mieliśmy z tym spory problem w starej 
wieży, w której okna były ustawione pionowo. 

Pojawiały się na nich refleksy światła, wywołują-
ce złudzenia optyczne, które mogły zmylić kon-
trolera, sugerując, że coś się dzieje na lotnisku 
lub w przestrzeni”, mówi kpt. Bartłomiej Miksa, 
zastępca szefa pionu, kontroler ruchu lotniczego, 
służący na tym stanowisku 12 lat. Sufit tego po-
mieszczenia jest czarny. „Przemalowaliśmy go, 
bo biały odbijał się w szybach, gdy zapaliliśmy 
światło”, wyjaśnia kontroler. Przez olbrzymie 
szklane ściany widoczne jest całe lotnisko: pas 
startowy, drogi kołowania i przestrzeń po-
wietrzna. „Właściwie przy dobrej pogodzie wi-
dzimy wszystko po horyzont, to odległość oko-
ło 10–12 mil”, mówi kpt. Miksa. 

Kontrolerzy są odpowiedzialni za znacznie 
większą przestrzeń, a to, czego nie widać gołym 
okiem z ostatniego piętra wieży, zauważą na ra-
darach specjaliści od kontroli zbliżania. Zresztą 
osoby pracujące na tych dwóch najwyższych 
piętrach ściśle ze sobą współpracują. „Właści-
wie non stop jesteśmy na łączach. Nie istnieje 
sztywna granica, od której statkiem powietrz-
nym zajmuję się ja czy kontroler zbliżania”, wy-
jaśnia kpt. Bartłomiej Miksa.

REGUŁY GRY
Kontrolerzy odpowiadają za bezpieczeństwo 

na lotnisku. „Podstawą naszej pracy jest to, by 
nie doprowadzić do zbliżenia się do siebie stat-
ków powietrznych”, wyjaśnia kpt. Miksa. Pilot 
dostaje w tym celu od kontrolerów dokładne in-

Z
Od kilkunastu  
do nawet 300–400 
operacji lotniczych 
obsługują kontrole-
rzy w ciągu doby.
 

TRUDNA 
SŁUŻBA

 – tyle operacji lotni-
czych w ciągu roku 
przeciętnie obsługu-
ją kontrolerzy ruchu 
lotniczego lotniska 
w Łęczycy. 

Nad bezpieczeń-
stwem lotów czuwa 
co najmniej dwóch 
kontrolerów.

Dyżury pełnią 24 go-
dziny, siedem dni 
w tygodniu.

13 
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strukcje. Odległość trzeba zachować zarówno w poziomie, 
jak i pionie, bo śmigłowce mogą latać jeden nad drugim. 
„Oczywiście nie ma potrzeby, by ciągle ją mierzyć, bo 
dzięki systemom radarowym jesteśmy informowani 
o możliwości zbliżenia się dwóch statków powietrznych. 
W takiej sytuacji włączają się odpowiednie sygnały 
ostrzegające. Jest wówczas jeszcze czas, by zareagować”, 
wyjaśnia kpt. Miksa. Kontrolerzy są jak dodatkowe oczy 
i uszy dla pilota. „On jest skupiony na swojej maszynie 
i zadaniu, które ma wykonać. My zaś widzimy znacznie 
więcej i przekazujemy mu niezbędne informacje”, wyja-
śnia Miksa. 

Praca kontrolerów jest trochę jak układanie wielu kloc-
ków w całość. Na lotnisku nie tylko znajdują się statki po-
wietrzne, lecz także odbywają skoki spadochronowe, żoł-
nierze ćwiczą desant, a po płycie poruszają się oczyszczar-
ki czy odśnieżarki. „Rzadko mamy do kontrolowania tylko 
jeden statek powietrzny. Z reguły jest tego znacznie wię-
cej. I chodzi o to, by tak wszystko uporządkować, poukła-
dać kolejność startów, lądowań, żeby było bezpiecznie, 
sprawnie i bez opóźnień”, mówi Miksa.

Jak zapanować nad tyloma informacjami? Pomagają 
w tym paski postępu lotu. „To niewielki kawałek papieru, 
na którym wpisujemy informacje o locie, czyli o której go-
dzinie możemy się spodziewać przylatującego samolotu, 

ADAM MARCZAK 

Wkrótce kontrolerzy będą współ-

pracować z 1 Brygadą Kawalerii 

Powietrznej (1st Cavalery Brigade) 

USA, która gości w Powidzu. W planach 

mamy również współdziałanie z Holen-

drami, Brytyjczykami i Włochami.  

Jesteśmy na to gotowi. Moi żołnierze 

zostali przeszkoleni, znają procedury  

NATO i język angielski. Współpraca 

z sojusznikami to dla nas okazja do 

zdobycia nowych doświadczeń.

Płk ADAM MARCZAK jest dowódcą 25 Brygady  

Kawalerii Powietrznej. 

K O M E N T A R Z

według jakich przepisów to się odbywa, na jakiej wysoko-
ści wleci w naszą przestrzeń”, wyjaśnia kpt. Bartłomiej 
Miksa. Te dane kontrolerzy dostają z systemu planu lotów. 
„Znajdują się tam również informacje o sytuacji na lotni-
sku – jaki pas jest w użyciu, z którego kierunku są lądowa-
nia – oraz dane o ciśnieniu, które jest punktem odniesienia 
do określenia wysokości statku powietrznego. Już w cza-
sie wykonywania operacji dopisuje się godziny urucho-
mienia procedury startu czy lądowania oraz wydania ze-
zwoleń”, tłumaczy kapitan. Pasek postępu lotu jest doku-
mentem i trzeba go przechowywać przez 90 dni. 

Paski mają różne kolory: żółte dotyczą statków, które 
przylatują, niebieskie – startujących, czerwone zaś odno-
szą się do operacji odbywających się wyłącznie w prze-
strzeni lotniska. Jeśli dokumenty te zostaną wypełnione, 
najpierw trafiają do przegródki z lotami oczekującymi. 
„Kiedy pilot zgłosi nam gotowość do lotu, podajemy mu 
niezbędne informacje i finalnie wydajemy zezwolenie na 
start. Jego pasek wędruje wtedy do przegrody z lotami, 
które się odbywają. Jeśli pilot wykona wszystkie moje in-
strukcje, operacja zostaje zakończona, wówczas pasek 
znajdzie się w przegrodzie lotów wykonanych”, opowiada 
kontroler. 

Kontrolerzy odpowiadają również za to, co dzieje się na 
samym lotnisku: wjeżdżają tu na przykład cysterny z pali-
wem, odśnieżarki albo osoby zajmujące się sprawdzeniem, 
czy na płycie nie ma zanieczyszczeń, które mogłyby być 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotów. „Wszyscy muszą 
działać według naszych reguł. Wjazd na lotnisko jest zwy-
kle zaplanowany, ale okoliczności często się zmieniają, 
więc każdy pojazd musi czekać na nasze zezwolenie.  

NAJWAŻNIEJSZA 
CECHA DOBREGO 
KONTROLERA? 
UMIEJĘTNOŚĆ 
SZYBKIEGO 
PLANOWANIA
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Instruujemy również kierowcę, jak ma 
jechać. Przez cały czas, gdy jest na 
płycie, musi utrzymywać z nami łącz-
ność”, mówi kpt. Miksa. Jeśli z jakie-
goś powodu zostanie przerwany kon-
takt z kierowcą albo pilotem i nie 
można mu podać komunikatu przez 
radio, kontrolerzy używają lampy, 
która emituje odpowiednie sygnały. 
„Światło jest bardzo precyzyjne, więc 
widzi je ten, kto ma zobaczyć. Za po-
mocą sygnałów dawanych lampą mo-
żemy wydawać kolejne instrukcje 
i zezwolenia”, wyjaśnia kontroler.

ZMIANA PLANÓW
Najważniejsza cecha dobrego kon-

trolera? Umiejętność szybkiego pla-
nowania. „Zauważyłem, że doświad-
czona osoba, gdy tylko otrzyma infor-
mację o locie, od razu myśli, jak 
wykona zadanie, o której godzinie 
znajdzie się wolne miejsce, kiedy będzie możliwe lądowa-
nie, kto i ile czasu będzie musiał poczekać. Czasami mło-
dzi kontrolerzy patrzą na taką pracę z niedowierzaniem 
i pytają: tak się da? Owszem, da się tego nauczyć”, mówi 
kpt. Miksa. Kontroler musi mieć kilka planów. Nie tylko 
A i B, ale też C, D, E i jeszcze kilka ich wariantów. „Ruch 
jest dynamiczny. Różne rzeczy mogą się zdarzyć i nieko-
niecznie chodzi o jakąś awarię. Czasami wystarczy minu-
towe spóźnienie i trzeba modyfikować plany”, mówi jeden 
z pracowników. „Kiedy myślę o idealnym kontrolerze, wi-
dzę osobę potrafiącą sobie poradzić z taką sytuacją, z któ-
rą wcześniej nie miał do czynienia, bo nie da się przygoto-
wać na każdy scenariusz”, mówi mjr Bugaj. 

Nerwy ze stali są konieczne, gdy na lotnisku pojawia się 
w tym samym czasie kilkanaście lub więcej statków po-
wietrznych. „Choć z tym też różnie bywa. Mieliśmy kon-
trolera, który w momentach dużego natężenia ruchu świet-
nie sobie radził. Kiedy zaś był mały ruch, to popełniał błę-
dy. Niestety nie mogliśmy pozwolić na to, by u nas służył”, 
mówi mjr Bugaj. Weryfikacja tego rodzaju specjalistów 
trwa zresztą cały czas. „Są tu osoby, które zajmują się oce-
ną naszych umiejętności albo predyspozycji. Ale sami też 
staramy się zwracać uwagę na nieprawidłowości. Niestety 
czasami trzeba powiedzieć koledze, że nie powinien dłużej 
wykonywać takiej pracy”, mówi kpt. Miksa. 

Jak wygląda ich praca, gdy na lotnisku coś się wydarzy? 
„Do sytuacji kryzysowych dochodzi często, w naszej no-
menklaturze mówimy o nich »anormalne« i »awaryjne«. 
Tutaj wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, więc trud-

no, żeby się nie zdarzały”, mówi  
kpt. Miksa. Przy czym nie chodzi tyl-
ko o zderzenie statku powietrznego 
z ptakiem czy awarie silników, lecz 
także kłopoty z systemami pokłado-
wymi. Kontrolerzy zbliżenia mają 
możliwość wykorzystania wówczas 
radaru precyzyjnego podejścia. „Za-
łóżmy, że lądujący statek powietrzny 
ma awarię i na pokładzie działa tylko 
radiostacja. Wystarczy wówczas, by 
kontroler zbliżania skierował maszy-
nę w odpowiedni obszar – wtedy kon-
troler precyzyjnego podejścia może 
sprowadzić ją na ziemię, wykorzystu-
jąc tylko radar i radio”, wyjaśnia  
kpt. Artur Goś, jeden z kontrolerów. 

Na szczęście żadna z sytuacji awa-
ryjnych w historii lotniska nie zakoń-
czyła się tragicznie. Drobne usterki, 
awarie są zaś nieodłączną częścią pra-
cy kontrolerów. „Zdarzyło mi się, że 

zaraz po starcie wyłączył się jeden z silników. Śmigłowce 
mają dwa silniki, więc wszystko dobrze się skończyło”, 
wspomina kapitan. A gdyby nie było happy endu? Przez 
cały czas na lotnisku dyżuruje grupa ratownictwa lotnisko-
wego. „Alarmuję ją za każdym razem, gdy pilot lub ja 
uznamy sytuację za niebezpieczną”, mówi kpt. Miksa. 
Wystarczy, że kontroler naciśnie odpowiedni przycisk 
i w ciągu mniej niż minuty strażacy oraz medycy czekają 
w pełnej gotowości. Mjr Bugaj przyznaje jednak, że naj-
niebezpieczniejsze sytuacje zdarzyły mu się podczas misji. 
„Pewnego dnia w Afganistanie przekazywałem już dyżur 
koledze, gdy dostaliśmy informację, że zaatakowano śmi-
głowiec i strzelec pokładowy doznał poważnych obrażeń. 
Zostałem wówczas na miejscu, żeby pomóc koledze. Mu-
sieliśmy wezwać straż i pomoc medyczną. Dopiero po ca-
łej akcji koledzy opowiadali mi, jak działałem, bo ja tego 
nie pamiętałem”, mówi mjr Bugaj. 

MUSI SIĘ DZIAĆ
Okazuje się jednak, że kontrolerzy potrzebują adrenali-

ny. „Według mnie za dużo spokoju rozleniwia. I gdy nagle 
trzeba się spiąć, wtedy najłatwiej o błędy”, mówi kpt. Mik-
sa. Zgadza się z tym jego szef, który stara się tak rozkładać 
pracę kontrolerów, by poziom stresu był w miarę wyrówna-
ny. Zdarzają się bowiem różne dyżury. Bugaj żartuje, że 
aby sprawdzić, co dzieje się na lotnisku, wystarczy rzucić 
okiem na kontrolerów. „Kiedy siedzą wygodnie w fotelach, 
wiem, że jest spokojnie. Ale kiedy zauważę, że wszyscy 
stoją, to jestem pewny, że na lotnisku jest gorąco”. 

JAK ZOSTAĆ 
KONTROLEREM 
RUCHU LOTNICZEGO?

Kursy dla oficerów i podofice-

rów prowadzi Wyższa Szkoła 

Oficerska Sił Powietrznych w Dę-

blinie. Jeden trwa około siedmiu 

miesięcy i jest podzielony na 

dwie części: szkolenie teoretycz-

ne oraz na symulatorach. Przy-

szły kontroler poznaje prawo lot-

nicze, zagadnienia z dziedziny 

meteorologii, nawigacji i psycho-

logii oraz sprzęt i systemy wyko-

rzystywane w kontroli lotnisk. Po 

szkoleniu na symulatorach żoł-

nierz musi jeszcze minimum 120 

godzin szkolić się z instruktorem 

na lotnisku.

ARMIA / LOTNICTWO38
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Prognozy 
dla zwiadowców

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

Nowy rok, który zapowiada się bardzo intensywnie 
pod względem szkoleniowym, zwiadowcy z Hrubieszowa 

rozpoczęli od pobytu na poligonie w Nowej Dębie.

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla żoł-
nierzy z 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubie-
szowie. W listopadzie i grudniu w Drawsku 
i Nowej Dębie szkoliły się kompanie rozpo-

znawcze i dalekiego rozpoznania, a już na początku nowe-
go roku na podkarpacki poligon ruszyły kolejne podod-
działy. „Naszym zadaniem jest podtrzymanie i doskonale-
nie zdolności do działania zgodnie z przeznaczeniem, czyli 
prowadzenie rozpoznania przeciwnika i terenu. Dlatego za-
planowaliśmy w tym roku kilkanaście szkoleń poligono-
wych w różnych warunkach, zarówno klimatycznych, jak 
i terenowych”, podkreśla cz.p.o. dowódca 2 Pułku Rozpo-
znawczego ppłk Wiesław Telacki. „Kalendarz naszych 
szkoleń podporządkowujemy głów-
nym przedsięwzięciom szkolenio-
wym, czyli zimowemu zgrupowa-
niu poligonowemu pododdziałów 
rozpoznawczych w Zieleńcu, let-
niemu w Wędrzynie, a także ćwi-
czeniom »Anakonda ’18«”.

PRZECIWNIK 
NA CELOWNIKU

Na pierwsze takie zgrupowanie 
w nowym roku hrubieszowscy 
zwiadowcy wyjechali do Nowej 
Dęby. W podkarpackim Ośrodku 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych szkoliły się trzy kom-
panie rozpoznawcze z nadgra-
nicznej jednostki. „Ćwiczyliśmy 
prowadzenie ognia z broni strze-
leckiej i wozów bojowych oraz P
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SCENARIUSZ ĆWI-
CZEŃ ZOSTAŁ TAK 
SKONSTRUOWANY, 
BY SPRAWDZIĆ ZDOL-
NOŚĆ ZWIADOWCÓW 
DO DZIAŁANIA W PO-
SZCZEGÓLNYCH POD-
ODDZIAŁACH DO 
PLUTONU WŁĄCZNIE

kierowanie ogniem całych pododdziałów”, wyjaśnia 
mjr Artur Gosiewski, dowódca zgrupowania poligonowego 
2 Pułku Rozpoznawczego.

Przez dwa tygodnie żołnierze trenowali również prowa-
dzenie rozpoznania oraz organizowanie baz przejściowych 
i stałych w ugrupowaniu przeciwnika. Wzięli także udział 
w szkoleniu inżynieryjno-saperskim, zajęciach z taktyki 
z użyciem różnego rodzaju środków pozoracji – od amuni-
cji, przez petardy, po środki chemiczne. „Zwiadowca mu-
si być na tyle wszechstronnie wyszkolony, żeby poradzić 
sobie w każdej sytuacji. Nie zawsze może liczyć bowiem 
na wsparcie ze strony innego rodzaju wojsk, sił i środków 
zapewnionych przez przełożonego. Dlatego postawiliśmy 
na tak różne zajęcia”, podkreśla mjr Gosiewski. Z kolei 
kpt. Paweł Furdzik dodaje: „Nie możemy prowadzić ta-
kich zajęć w warunkach garnizonowych ze względu na 
brak odpowiednich obiektów. Tutaj z powodzeniem tre-
nujemy strzelanie z wozów, rzut granatem czy wysa-

dzanie ładunków wybuchowych”, wyjaśnia oficer  
ds. wyszkolenia.

ARMIA / ROZPOZNANIE
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Scenariusz ćwiczeń został tak skonstruowany, 
by sprawdzić zdolność zwiadowców do działa-
nia w poszczególnych pododdziałach do pluto-
nu włącznie. W tym celu żołnierze trenowali 
m.in. zasadzkę na przemieszczające się ugrupo-
wanie przeciwnika. „Pluton rozpoznawczy nie 
ma wielkiej siły rażenia. Może zaś wykonać 
właśnie taką zasadzkę czy napad”, wyjaśnia 
kpt. Paweł Furdzik. „W praktyce takie ćwiczenie 
polega na wyznaczaniu konkretnych celów, czy-
li tzw. dostosowaniu schematu pola tarczowego 
do sytuacji, w której przeciwnik jest w marszu. 
Wskazuje się wówczas odpowiedni teren, gdzie 
pojawią się najpierw wozy bojowe, a po ich 
ostrzelaniu pokaże się piechota. Zwykle wróg 
próbuje odeprzeć taki atak, zbliża się do rubieży, 
z której jest prowadzony ogień, a naszym kolej-
nym zadaniem jest powstrzymanie go i utrzyma-
nie pozycji”, dodaje oficer ds. wyszkolenia.

Dowódcy wyznaczali pododdziałom cele 
w odległości od 150 do 850 m i często zmienia-
li sektory prowadzenia ognia, aby wymusić na 
drużynach i dowódcy plutonu odpowiednią re-
akcję. „Niezwykle ważne jest dla nas to, aby 
pluton i drużyny umiały elastycznie dopasować 
się do zaistniałej sytuacji, dlatego np. przenosi-
my cele z lewej strony na prawą. Chcemy, żeby 
żołnierze potrafili odpowiednio zareagować na 
zaistniałą sytuację. Taka współpraca i próba 
uzyskania realizmu działań dają znakomite 
efekty szkoleniowe”, podkreśla ppor. Mateusz 
Klimiuk, p.o. dowódca 4 kompanii rozpoznaw-

czej 2 Pułku Rozpoznawczego. Ćwiczące kom-
panie korzystały z 12 wozów BRDM-2, ponad-
to żołnierze strzelali z broni strzeleckiej, po-
cząwszy od pistoletu, przez beryle, miniberyle, 
granatniki przeciwpancerne i broń pokładową, 
np. karabiny maszynowe PKT kalibru 7,62 mm 
i 14,5-milimetrowe KPWT. „Zwiadowcy prowa-
dzą działania na terenie przeciwnika, gdzie są 
problemy z zaopatrywaniem. Dysponują zatem 
amunicją, którą zdobędą lub zabiorą ze sobą. Je-
żeli więc nie będą prowadzić umiejętnie ognia, 
pozostaną bezbronni, zanim osiągną założone 
cele”, wyjaśnia mjr Gosiewski. Dlatego podczas 
zgrupowania poligonowego w Nowej Dębie du-
ży nacisk został również położony na indywidu-
alne ćwiczenia strzeleckie. 

„Dla nas zasadniczym modułem jest pluton 
rozpoznawczy, który musi być samodzielny i sa-
mowystarczalny. Dlatego w swoim wyposaże-
niu ma wszystkie rodzaje uzbrojenia niezbędne-
go do wykonania zadania. To, co znajduje się 
w plutonie rozpoznawczym, to cała gama 
sprzętu, który jest w wyposażeniu pułku”,  
wyjaśnia mjr Artur Gosiewski. Z kolei ppor. 
Mateusz Klimiuk dodaje: „Za kierowanie 
ogniem odpowiada dowódca, ale każdy żoł-
nierz musi dobrze strzelać. Dlatego wykonywa-
liśmy zadania tego typu indywidualnie, żeby 
każdy z nich odpowiadał za swoje wyniki. 
Przecież osiągnięcia wszystkich żołnierzy skła-
dają się na wynik zbiorowy”, podkreśla  
p.o. dowódca 4 kompanii rozpoznawczej 2 pr.

TRZY KOMPANIE 
ROZPOZNAWCZE 
ĆWICZYŁY ZASADZKI, 
NAPADY CZY PRZY-
GOTOWANIE I DETO-
NACJĘ MATERIAŁÓW 
WYBUCHOWYCH

„Zwiadowca musi 
być na tyle 
wszechstronnie 
wyszkolony, żeby 
poradzić sobie 
w każdej 
sytuacji”, 
mówi mjr Artur 
Gosiewski. 
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Żołnierze mieli również zajęcia z taktyki. Prowadzenie 
rozpoznania to bowiem zdobywanie informacji o przeciw-
niku różnymi sposobami, nie tylko aktywnie, przez prze-
prowadzanie napadów i przygotowanie zasadzek, ale rów-
nież pasywnie, za pomocą obserwacji. „Prowadzenie 
ognia jest istotne, ale nie mniej ważne dla każdego plutonu 
rozpoznawczego są podstawowe działania taktyczne, jak 
chociażby umiejętność przetrwania w ugrupowaniu prze-
ciwnika. Najistotniejsze są dla nas skrytość działania 
i umiejętne przenikanie w nasz rejon odpowiedzialności 
rozpoznawczej, gdzie musimy zorganizować bazę przej-
ściową, z której będziemy wykonywać dalsze zadania”, 
potwierdza ppor. Piotr Wiśniewski, dowódca 6 kompanii 
rozpoznawczej 2 pr. Dlatego w Nowej Dębie hrubieszow-
scy zwiadowcy ćwiczyli zakładanie takich baz. „Przygoto-
wuje się je po to, by mieć punkt wyjściowy do organizacji 
systemu posterunków obserwacyjnych lub wykonania do-
raźnej zasadzki. Każdy żołnierz ma postawione konkretne 
zadania, bo musimy nie tylko zapewnić ochronę takiego 
miejsca przed wykryciem, lecz także przygotować punkt 
żywienia czy obsługi broni. Część plutonu jest zaś zaanga-
żowana w prowadzenie rozpoznania, czyli organizację po-
sterunków obserwacyjnych i dozorowanie terenu”, mówi 

ppor. Piotr Wiśniewski i dodaje: „Cała trudność polega na 
tym, że musimy taką bazę zbudować w nocy i w niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych, np. zimą”.

Podczas szkolenia żołnierze uczestniczyli również 
w ćwiczeniach inżynieryjno-saperskich. „Mieliśmy do 
dyspozycji trotyl i trenowaliśmy sporządzanie ładunków 
wybuchowych. Żołnierze przygotowywali zapalnik, uzbra-
jali taki ładunek i wysadzali go pod okiem specjalisty sa-
pera z komendy poligonu”, wyjaśnia kpt. Paweł Furdzik.

ZŁA DOBRA POGODA
Zwiadowcy z Hrubieszowa żałują tylko, że podczas 

pierwszego tegorocznego zgrupowania poligonowego za-
brakło… złej pogody. „Rzeczywiście, pod tym względem 
trochę ona nie dopisała. Zwiadowca prowadzi przecież 
rozpoznanie w różnych warunkach, zarówno terenowych, 
jak i klimatycznych, a ujemne temperatury nie były aż tak 
niskie. Aura nie pozwoliła nam więc do końca sprawdzić, 
czy żołnierze potrafią przetrwać w ekstremalnych warun-
kach. Jednak nasze grupy szkoleniowe jeszcze w styczniu 
wyjechały do Ostrej Góry i Zieleńca, gdzie szkoliły się już 
w typowo zimowych »okolicznościach przyrody«”, podsu-
mowuje ppłk Wiesław Telacki.
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Statyczne zajęcia na strzelnicy nie oddają
 realiów pola walki. Dlatego podhalańczycy 

rozszerzyli obowiązujący ich program.

Zemsta 
Harnasia

M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I
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Kompanie 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich 
na poligonie w Nowej Dębie cyklicznie dosko-
nalą swoje umiejętności strzeleckie. Żołnierze 
ćwiczą przy dużym zmęczeniu. Chodzi bowiem 

o odzwierciedlenie realiów panujących na polu walki, by 
sprawdzić poziom wydolności poszczególnych osób. 
„W programie przewidziano przeważnie zajęcia polegające 
na strzelaniu w postawie stojącej, klęczącej i leżącej. W ba-
talionie idziemy trochę dalej – żołnierze muszą oddać cel-
ne strzały na dystansie 75 i 100 m po wykonaniu zadań tre-
ningowych. Szkolenie odbywa się w formie zawodów zna-
nych jako »Zemsta Harnasia«”, tłumaczy por. Michał 
Winiarski, dowódca 1 kompanii 5 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich. Podkreśla też, że rywalizacja podnosi po-
ziom zaangażowania wojskowych. Ci, którzy pokonają tor 
z najbardziej imponującymi wynikami, zawalczą o tytuł 
najlepszego żołnierza w batalionie. 

W tych zawodach trzeba pokonać trasę, na której przy-
gotowano pięć stanowisk. Zadania na poszczególnych 
podpunktach oznaczają odmienne wyzwania, ale mają 
jedną cechę wspólną – przez cały czas podnoszą poziom 
zmęczenia. Wszystko rozpoczyna się od treningu fizycz-
nego. Po kilkunastokrotnym podniesieniu sztangi i krót-

W zawodach trzeba pokonać trasę, na której przygotowano pięć 
stanowisk. Wszystko rozpoczyna się od treningu fizycznego. 

ĆWICZENIA NIE 
PRZEWIDUJĄ 
NAWET 
CHWILI NA 
ODPOCZYNEK

CI, KTÓRZY  
POKONAJĄ TOR 
Z NAJBARDZIEJ 
IMPONUJĄCYMI 

WYNIKAMI,  
ZAWALCZĄ O TY-
TUŁ NAJLEPSZE-

GO ŻOŁNIERZA  
W BATALIONIE
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Według uczestników 
najtrudniejsze ćwiczenie 
fizyczne polega na prze-
taczaniu 60-kilogramo-

wej opony. 

kim spacerze z ciężarkami należy włożyć maskę przeciw-
gazową i w niej rozpocząć trucht wzdłuż linii prowadze-
nia ognia. W tym czasie instruktor podaje numery tarcz, 
w które należy dać strzały. Przy zmniejszonym dopływie 
tlenu i ograniczonej widoczności nie jest to łatwe zadanie, 
zwłaszcza że każde „pudło” oznacza karne sekundy. A to 
dopiero początek zmagań.

Według uczestników najtrudniejsze ćwiczenie fizyczne 
polega na przetaczaniu ważącej ponad 60 kg opony. Po wy-
krzywionych z potwornego wysiłku twarzach widać, jak 
twarda, śliska powierzchnia oraz zmarznięte ręce utrudnia-
ją wykonanie zadania. W czasie zawodów strzela się także 
przez ekrany, co wymaga od żołnierzy użycia obu rąk. 
„Podczas strzelania z ręki, która nie jest dominująca, bar-
dzo trudno zachować precyzję. Na pewno pomagają opano-
wanie i sprawność fizyczna, ale potrzeba wielu miesięcy 
treningu, by dojść do wprawy. Chodzi o wyrobienie pamię-
ci mięśniowej. Jest to ważne, ponieważ na polu walki mo-
żemy znaleźć się za osłoną, która umożliwi oddanie strzału 
tylko z jednej strony”, tłumaczy sierż. Rajmund Kozioł, in-
struktor oraz zastępca dowódcy plutonu. 

Ćwiczenia nie przewidują chwili na odpoczynek, dlatego 
na ostatnim stanowisku strzeleckim wielu żołnierzy walczy 

już nie tylko o punkty, ale też o każdy oddech. W pełnym 
oporządzeniu muszą oni wykonać 20 skoków na oponę, 
a następnie zneutralizować kierowców kilku pojazdów pan-
cernych. Zadanie to jest symulowane przez dwustrefowe 
tarcze strzeleckie. Figura imitująca kierowcę jest otoczona 
przez pancerz wozu bojowego. Czujnik ruchu zareaguje 
tylko w wypadku strzału w wizjer. Według st. kpr. Marcina 
Dyrkacza to zadanie można wykonać nawet przy bardzo 
dużym zmęczeniu, ale wymaga ono umiejętności kontrolo-
wania własnego organizmu. „Jesteśmy wyczerpani, oddech 
jest nierównomierny. Trudno nam ustabilizować broń, któ-
rej ciężar zaczyna doskwierać. Najważniejsza jest kontrola 
oddechu. Należy się wyciszyć i pamiętać o tym, by język 
spustowy został ściągnięty na wydechu. Dzięki temu, że 
nasza klatka piersiowa pozostaje w bezruchu, zachowuje-
my stabilność całego ciała. W pododdziałach nieustannie 
trenujemy BLOS [broń, lufa, otoczenie, spust – czyli zasa-
dy bezpiecznego posługiwania się bronią], dzięki czemu 
żołnierze wykonują te czynności automatycznie”. 

W 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich tego typu ćwi-
czenia zostały wprowadzone w połowie 2017 roku. Nie 
zawsze odbywają się w formie zawodów, ale obowiązują 
żołnierzy służących we wszystkich kompaniach. 
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Żołnierze z Kanady, Albanii, Włoch, Słowenii, 
Hiszpanii oraz z Polski rozpoczęli misję na Ło-
twie na przełomie maja i czerwca 2017 roku. 
Trzon polskiego kontyngentu wojskowego wcho-

dzącego w skład Batalionowej Grupy Bojowej stanowili 
żołnierze 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa, 
a wspierali ich m.in. wojskowi z 1 Brygady Logistycznej 
z Bydgoszczy. „Batalionowa Grupa Bojowa stacjonująca 
na Łotwie jest bardzo specyficzna, bo w porównaniu do in-
nych BGB tworzy ją najwięcej państw. W dodatku jest ona 
najbardziej widoczna na wschodniej flance, więc ciąży na 
niej największa odpowiedzialność”, mówi mjr Marek  

Wiele nacji, jeden zespół
Batalionową Grupę Bojową, która stacjonuje na Łotwie,  

tworzą reprezentanci kilku państw, także Polacy. 

M A G D A L E N A  M I E R N I C K A
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Potorski, dowódca PKW Łotwa. „Zgranie dwóch, trzech 
krajów, jak ma to miejsce na Litwie czy w Estonii, jest 
prostsze niż sześciu. Dopięliśmy jednak swego – podczas 
naszej misji nie było żadnych zgrzytów. Potwierdzeniem 
moich słów są doskonałe rezultaty wspólnych ćwiczeń”.

Zanim żołnierze wyjechali na łotewskie poligony, musie-
li się przede wszystkim zameldować w swojej bazie. A ta 
znajdowała się w miejscowości Adazi. Wojskowi z kompa-
nii czołgów zostali ulokowani w koszarach, a pozostali, 
m.in. wchodzący w skład narodowego elementu wsparcia 
(National Support Element – NSE) – tworzyli go żołnierze 
z 1 BLog oraz plutony zabezpieczenia i pluton remontowy 

TRZON 
POLSKIEGO KON-

TYNGENTU WOJSKOWE-
GO WCHODZĄCEGO 

W SKŁAD BATALIONOWEJ GRU-
PY BOJOWEJ STANOWILI ŻOŁNIE-
RZE 9 BRYGADY KAWALERII PAN-
CERNEJ Z BRANIEWA, A WSPIE-

RALI ICH M.IN. WOJSKOWI 
Z 1 BRYGADY LOGISTYCZ-

NEJ Z BYDGOSZCZY
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z Braniewa – zamieszkali w internacie. Polska, 
podobnie jak inne państwa tworzące BGB, 
otrzymała także plac, który wojsko dostosowało 
do swoich potrzeb. „Na terenie o powierzchni  
80 na 80 m ulokowaliśmy kontenery, które 
przerobiliśmy na pomieszczenia biurowe oraz 
magazyny. Rozłożyliśmy też namiot techniczny 
do przeprowadzania remontów pojazdów koło-
wych oraz czołgowych. Wszystkie elementy, 
które wykorzystaliśmy do budowy naszej bazy, 
przywieźliśmy z Polski”, relacjonuje mjr Adam 
Anuszkiewicz, dowódca NSE. Z kraju przyje-
chał też sprzęt. Oprócz wyposażenia osobistego 
żołnierze mieli 14 czołgów PT-91 Twardy i wo-
zy dowodzenia. „Wszystko to przyjechało do 
Adazi na platformach. Zorganizowanie takiego 
transportu nie jest łatwe, bo trzeba pokonać 
680 km. Naszym logistykom zajęło to dwa dni, 
spisali się na piątkę”, podkreśla mjr Potorski. 

PANCERNIACY W AKCJI
Żołnierze nie mieli jednak zbyt wiele czasu, 

aby zaaklimatyzować się w swojej bazie. Już 
trzy tygodnie po przyjeździe na Łotwę wzięli 
udział w międzynarodowych manewrach „Saber 
Strike ’17”. „Można powiedzieć, że zaczęliśmy 
od wysokiego C, bo w te ćwiczenia zaangażowa-
ne są kraje bałtyckie i Polska. Wówczas na poli-
gonach na Łotwie, Litwie, w Estonii, a także 
w Polsce trenowały armie 18 państw”, wylicza 
dowódca polskiego kontyngentu wojskowego. 
Podczas tych manewrów przebywający na Ło-
twie polscy żołnierze zostali podporządkowani 
norweskiemu batalionowi zmechanizowanemu. 
Wspólnie z pododdziałami ze Słowacji i Wiel-
kiej Brytanii wykonywali zadania związane 
z obroną terytorium czy rozbijaniem sił przeciw-
nika, a z US Army – zadania ogniowe.

Podczas półrocznego pobytu na Łotwie Pola-
cy odbyli też serię ćwiczeń z Batalionową Grupą 
Bojową. „Korzystaliśmy z każdej możliwości, 
aby wyruszyć na poligon, ale naszymi docelo-
wymi manewrami były »Certex ’17«, podczas 
których sprawdzaliśmy, czy tworzymy zgrany 
zespół”, mówi mjr Potorski. „Zostaliśmy ocenie-
ni bardzo dobrze, więc przystąpiliśmy do kolej-
nego testu, czyli »Silver Arrow ’17« i sprawdza-
liśmy nasze zgranie z brygadą łotewską”. 

Wszystkie ćwiczenia, w których brał udział 
polski kontyngent wojskowy, zabezpieczali logi-
stycy. „Na Łotwie czołgi były eksploatowane 

non stop. Trzeba było wymieniać części, dole-
wać płyny, więc pluton remontowy naprawdę 
miał pełne ręce roboty”, opowiada szef NSE. 

 
WOJSKO OD KUCHNI 

Co ciekawe, dwóch polskich kucharzy także 
oddelegowano do pracy w wojskowej stołówce. 
Czy dzięki temu nasi żołnierze częściej odnajdy-
wali rodzime dania w menu? „Kuchnia łotewska 
jest bardzo podobna do polskiej, ale wiadomo, 
że każda z nacji starała się przygotowywać potra-
wy, które są jej najbliższe. Włosi chcieliby jeść 
makarony, Hiszpanie owoce morza, a my scha-
bowego”, mówi mjr Anuszkiewicz. „Oczywiście 
staraliśmy się dogadzać żołnierzom, a 15 sierp-
nia, kiedy obchodziliśmy Święto Wojska Pol-
skiego, serwowaliśmy tylko polskie jedzenie. 
Był żurek, schabowy, przygotowaliśmy nawet 
stół wiejski, bo na tę okazję dostaliśmy z kraju 
kiełbasy, boczki, szynki. Wszyscy byli pod wra-
żeniem, pytali nawet, czy polski dzień mógłby 
być codziennie”, żartuje major. 

Jak zapewnia mjr Potorski, sojusznicza współ-
praca układała się nie tylko w kuchni: „Wszystko 
zależy od człowieka. Gdy, na przykład, mam do-
bry kontakt z dowódcą kontyngentu włoskiego, 
to równie dobre stosunki panują na niższych 
szczeblach. A to przekłada się na dobrą współ-
pracę na polu walki”. 

Pancerniacy korzystali z każdej okazji, aby 
spotkać się z mieszkającą na Łotwie Polonią. 
„Odwiedziliśmy m.in. polskie szkoły w Rēzekne 
czy Rydze, a także uczestniczyliśmy w pogrze-
bie polskich ułanów, którzy w 1919 roku brali 
udział w walkach o niepodległość Łotwy. 
Szczątki tych żołnierzy znaleziono niedawno”, 
relacjonuje Potorski. „Podczas uroczystości po-
grzebowych zadbaliśmy o asystę honorową, 
a kapelan naszego kontyngentu odprawił mszę”. 

W grudniu żołnierze wrócili do domów, a ich 
miejsce zajęli wojskowi II zmiany PKW Łotwa. 
Podobnie jak pół roku temu, w rejon misji szko-
leniowej skierowano żołnierzy z 9 Brygady Ka-
walerii Pancernej z Braniewa i 1 Brygady Logi-
stycznej. Tym razem do Batalionowej Grupy Bo-
jowej dołączył także kontyngent ze Słowacji, 
a wkrótce ma ich wesprzeć kolejny – tym razem 
z Czech. Tymczasem do wyjazdu szykują się 
żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej, którzy 
będą stanowić trzon III zmiany Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego na Łotwie. 

Decyzja o ulokowa-
niu na wschodniej  
i południowej flan-
ce NATO wielonaro-
dowych bataliono-
wych grup bojo-
wych zapadła 
podczas szczytu 
NATO, który odbył 
się w Warszawie 
w lipcu 2016 roku. 
W ramach wzmoc-
nionej wysuniętej 
obecności NATO 
(enhanced Forward 
Presence – eFP) 
BGB utworzono  
w Polsce, Estonii, 
na Litwie i Łotwie, 
a w ramach dosto-
sowanej wysuniętej 
obecności (tailored 
Forward Presen-
ce – tFP) –  
w Rumunii.
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PIRACI 
I CHIŃSKIE 
TENISÓWKI
o doświadczeniach z natowskiego centrum 

morskiego oraz wielkiej polityce, będącej w tle 
działań piratów i przemytników na morzu, 

rozmawia Łukasz Zalesiński.

Z  O s k a r e m  D r a u s e m

ARMIA / ROZMOWA
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M iał pan do czynienia z piratami?
Zdarzało mi się odbierać telefony z po-

gróżkami. Najpierw wyświetlał się afrykań-
ski numer, najczęściej z Somalii, ale były też 

połączenia z Kenii. A kiedy podnosiłem słuchawkę, sły-
szałem, że NATO to zło, albo że nasze dni są policzone. 
Czasem kończyło się na zawołaniu: „Allahu Akbar”. 
Gdzieś z dala często dobiegały odgłosy codziennego ży-
cia: dzieci się śmiały, gdakały kury, szczekał pies...

Zwykle jednak o piratach mówili inni. Kapitanowie 
statków alarmowali na przykład, że widzą podejrzane ło-
dzie. „Ktoś nas goni, płynie prosto na nas!”, często sły-
szeliśmy. Jeśli taka łódź oderwała się od większej jednost-
ki, jeżeli siedziało w niej kilka osób, na pokładzie były ja-
kieś skrzynie, paki, drabiny, broń, to kapitanowie mieli 
prawo się niepokoić. Większość tego typu sygnałów oka-
zywała się jednak nietrafiona. Mój szef, Norweg, który 
przez pewien czas zajmował się ochroną statków, wyja-
śnił mi, że w Zatoce Adeńskiej rybacy często podążają 
tropem dużych jednostek. Po prostu śruby takich statków, 
mieląc wodę, wyciągały z głębin ryby. W kilwaterze bar-
dzo łatwo było je nałapać. Dla ubogich rybaków to jak los 
na loterii... A tych w Zatoce Adeńskiej było całe mnó-
stwo. Każdego dnia wypływa tam na morze przeszło 
7 tys. rybackich łodzi. 

Kilka lat temu wśród marynarzy, którzy przechodzili 
swoimi jednostkami w okolicach Rogu Afryki, panowała 
swoista piracka psychoza. Niemniej 
trzeba powiedzieć jasno: niezależnie 
od wszystkiego region ten był wów-
czas szalenie niebezpieczny.

Pan miał okazję wniknąć w ten 
świat.

Oczywiście, w pewnym sensie, bo 
okolice Londynu, gdzie dyżurowałem 
jako oficer operacyjny NATO Ship-
ping Centre, od Zatoki Adeńskiej 
dzielą tysiące kilometrów...

Uporządkujmy zatem fakty: czym jest NATO Shipping 
Centre?

To agenda sojuszu północnoatlantyckiego, której biu-
ra mieszczą się w MARCOM [Maritime Command] 
w Northwood pod Londynem. Została powołana, by koor-
dynować współpracę między NATO a szeroko pojętą że-
glugą cywilną, tzw. NCAGS, czyli Naval Coordination 
and Guidance for Shipping. Miała pomagać w rozładowy-
waniu potencjalnych napięć, wynikających na przykład 
z krzyżowania się obszarów wojskowych operacji i łowisk. 
Szybko jednak kompetencje NSC zostały rozszerzone. 
Służący tam specjaliści zaczęli się interesować zjawiskami 
piractwa czy przemytu. Kiedy w 2013 roku rozpoczyna-
łem swoją trzyletnią kadencję w MARCOM, nasza uwaga 
była skupiona przede wszystkim na rejonie Morza Czer-
wonego i Zatoki Adeńskiej. Każdego dnia przechodzą 
tamtędy setki statków, które przerzucają towary między 
Azją a Europą. Tymczasem kilka lat temu mnożyły się 
tam napady, strzelaniny, uprowadzenia dla okupu. Źró-
dłem problemu była przede wszystkim Somalia. Legalne 
władze kontrolowały jedynie niewielki skrawek jej teryto-
rium. W pozostałej części rządziły klany i organizacje ter-
rorystyczne, które rekrutowały – często siłą – własne za-
stępy piratów. Wielu Somalijczyków musiało z nimi 
współpracować pod groźbą utraty życia. A gdyby nawet 
nie zostali zastrzeleni, mogliby po prostu umrzeć z głodu.

Wróćmy jednak do NSC...
Ośrodek ma dwa piony: analitycz-

no-doradczy oraz służby dyżurnej. Ja 
służyłem w tym drugim razem 
z Amerykanami, Hiszpanami, Fran-
cuzami i Włochami. Część z nich to 
byli wojskowi w czynnej służbie, 
część zaś – rezerwiści z ogromnym 
doświadczeniem. Przez 24 godziny 
na dobę monitorowaliśmy ruch stat-
ków za pomocą cywilnych systemów 
AIS [automatic identification system] 

Z Centrum Operacji Morskich – Dowódz-

twa Komponentu Morskiego przez trzy 

lata służył w NATO Shipping Centre, ośrod-

ku odpowiedzialnym za monitorowanie że-

glugi na akwenach dotkniętych piractwem, 

przemytem i nielegalną emigracją.

KMDR PPOR.  
OSKAR DRAUS

W I Z Y T Ó W K A

Jeszcze kilka lat temu wśród mary-
narzy, którzy przechodzili swoimi 
jednostkami w okolicach Rogu 
Afryki, panowała piracka psychoza
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i LRIT [long-range identification and tracking], 
ale też niejawnych systemów wojskowych. Nie-
którzy z kapitanów drogą elektroniczną regular-
nie wysyłali nam informacje o swoim położeniu. 
Mogli też zadzwonić do nas na ogólnodostępny 
numer z prośbą o pomoc. Jeśli statek został za-
atakowany, mogliśmy zaalarmować najbliżej 
znajdujące się okręty, a w rejonie Afryki było ich 
wówczas sporo. Wystarczy wspomnieć, że  
NATO prowadziło tam swoją operację „Ocean 
Shield”. Duże bojowe jednostki sojuszu patrolo-
wały wody Oceanu Indyjskiego u zbiegu Azji 
i Afryki. Towarzyszyły im okręty państw współ-
pracujących z NATO, choćby ukraińska fregata 
„Hetman Sahajdaczny”. Unia Europejska prowa-
dziła tam również operację „Atalanta” we współ-
pracy m.in. z naszym ośrodkiem. Tam znajdo-
wały się też siły rosyjskie, malezyjskie, chińskie. 
Rosjanie na przykład publicznie ogłaszali, że or-
ganizują konwój, do którego wszyscy chętni mo-
gą dołączać za darmo. Okręty ich floty eskorto-
wały statki przez niebezpieczne rejony. Bardzo 
szybko na zagrożenie zareagowali też sami ar-
matorzy. Na pokładach jednostek zaczęli się po-
jawiać uzbrojeni ochroniarze. Wiele państw nie 
toleruje ich obecności, więc powstał cały system. 
Na wodach międzynarodowych stały specjalne 
statki, na których można było zdeponować broń, 
a po opuszczeniu obszaru danego kraju ponow-
nie ją odebrać. 

Czy antypiracka mobilizacja przyniosła wi-
doczne rezultaty?

Przyniosła, i to stosunkowo szybko. Już 
w 2015 roku nie otrzymaliśmy żadnego oficjal-
nego sygnału o ataku pirackim na statek w oko-
licach Rogu Afryki. Nie oznacza to oczywiście, 
że na morzach zrobiło się spokojnie. W tym 
czasie bardzo wiele zaczęło się dziać na Morzu 
Śródziemnym.

Kryzys emigracyjny?
Przyglądaliśmy mu się bardzo wnikliwie. 

Często dochodziło tam do dramatycznych, bar-
dzo niebezpiecznych sytuacji. Kiedyś na przy-
kład kapitan statku pod norweską banderą po-
wiadomił nas, że gdzieś między Libią a Półwy-
spem Apenińskim natknął się na łódź 
przepełnioną uciekinierami z Afryki. Skontak-
tował się z Fronteksem, czyli instytucją, która 
odpowiada za ochronę unijnych granic, i dowie-

Dopóki będziemy  
mieli okręty operujące 
z dala od macierzy-
stych portów, powinni-
śmy przyłączać się  
do operacji  
antypirackich

dział się, że powinien ich przewieźć na Lampe-
dusę, do ośrodka dla uchodźców. Zabrani na po-
kład ludzie nie chcieli jednak o tym słyszeć. Za-
żądali, by statek skierował się w okolice Rzymu, 
bo w innym wypadku z załogą będzie źle. Kapi-
tan ze swoimi marynarzami zamknął się więc 
w cytadeli – to takie miejsce na statku, trudne 
do sforsowania, skąd w razie zagrożenia można 
nawiązać łączność radiową – i poprosił nas 
o pomoc. Na szczęście dzięki swoim systemom 
zauważyliśmy, że w pobliżu przechodzi włoski 
okręt. Powiadomiliśmy o sprawie jego załogę. 
Ostatecznie kryzys udało się zażegnać, a Włosi 
eskortowali statek do samej Lampedusy. 

Kryzys emigracyjny to w tym rejonie zaled-
wie jeden z problemów. Kolejnym jest przemyt. 
Od NATO dostaliśmy listę „statków z przeszło-
ścią”, które mieliśmy obserwować. Zdarzało się 
jednak, że to kapitanowie podejrzanych jedno-
stek zwracali się do nas. Pewnego dnia zadzwo-
nił Pakistańczyk z północnokoreańskiego statku 
„Morning Glory”. Przekazał, że właśnie atakują 
go piraci. Do napadu miało dojść po tym, jak 
opuścił port w Sidrze, czyli mieście opanowa-
nym przez libijskich rebeliantów. Rzecz działa 
się na wodach należących do Libii, więc pora-
dziliśmy kapitanowi, by szukał pomocy u tam-
tejszej straży przybrzeżnej. Sami również się 
z nią skontaktowaliśmy. I dowiedzieliśmy się, że 

ARMIA / ROZMOWA
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za statkiem płynie właśnie... jej łódź. Tymczasem kapitan 
„Morning Glory” zaczął kluczyć. Ze statku zniknęła ban-
dera Korei Północnej, a samo państwo przestało się do nie-
go przyznawać. Kiedy jednostka osiągnęła wody między-
narodowe, jej telefon zamilkł. Cały czas mogliśmy więc 
śledzić jej ruchy. „Morning Glory” poszedł w okolice  
Cypru i tam został przejęty przez amerykański okręt. Jeśli 
straż przybrzeżna, policja, żołnierze obcej armii chcą 
wejść na statek, muszą mieć zgodę kapitana, armatora 
i państwa, do którego on należy. Tutaj jednak, przypomi-
nam, bandera zniknęła. Kiedy więc Navy Seals weszli na 
pokład, okazało się, że żadnych piratów tam nie ma. Jest 
za to ładunek ropy. Wiele wskazuje na to, że została kupio-
na nielegalnie, za pieniądze północnokoreańskiego reżi-
mu. Na to jednak dowodu nie mieliśmy. Pewne było jed-
nak, że rebelianci z Sidry sprzedali ropę za plecami libij-
skiego rządu. Formalnie więc została skradziona. I dlatego 
statek został odeskortowany z powrotem do Libii. Tym ra-
zem do portu kontrolowanego przez legalne władze.

Gdzieś w tle tej sprawy pobrzmiewa wielka polityka.
Jej echa często słyszeliśmy. Kiedyś na przykład zwrócił 

się do nas kapitan statku, który poinformował, że usiłuje 
wejść do jednego z portów w Syrii, ale jest on zamknięty, 
a w okolicy dzieje się coś dziwnego. Kapitan porobił zdję-
cia, przekazał je nam, a my przesłaliśmy dalej – do służb 
specjalnych. I… na tym zakończmy. Więcej o tej sprawie 
powiedzieć nie mogę.

Oczywiście nie wszystko, co się dzieje na Morzu Śród-
ziemnym, jest z tą polityką bezpośrednio związane. Prze-
mytnicy na przykład działają nie tylko na zlecenie reżi-
mów, lecz także oprócz broni czy ropy szmuglują na przy-
kład papierosy. W tym rejonie świata są trzy porty, przez 
które są transportowane pokaźne ilości kontrabandy. To 
Odessa, Bar w Czarnogórze i Famagusta na Cyprze. 
W pierwszym miejscu przemytnikom sprzyja niepewna 
sytuacja polityczna i ciągle jeszcze wysoki poziom korup-
cji na Ukrainie. W drugim – przede wszystkim łatwość do-
konywania transakcji. Czarnogóra, choć nie należy do Unii 
Europejskiej, przyjęła jednostronnie euro. W trzecim miej-
scu nie do końca jest jasna sytuacja polityczna. Famagusta 
leży w nieuznawanej przez świat tureckiej części Cypru. 
Oczywiście NATO samo nie może walczyć z przemytem, 
nie jest organizacją państwową ani policyjną. W tym wy-
padku niepokojące nas sygnały przekazywaliśmy na przy-
kład strażom przybrzeżnym poszczególnych krajów. A one 
zwykle mogły zadziałać.

Czy na wszystkie ogniska zapalne?
Zdecydowanie nie. Kolejnymi są Cieśnina Malakka 

w Azji Południowo-Wschodniej i Zatoka Gwinejska. Są to 

miejsca ważne ze względu na wydobycie ropy naftowej 
i także zagrożone piractwem. W pierwszym przypadku 
czynnikiem decydującym są duże dysproporcje pomiędzy 
bogatymi a biednymi mieszkańcami. W drugim – przede 
wszystkim niestabilna sytuacja polityczna w Nigerii. W li-
stopadzie 2015 roku u wybrzeży tego państwa piraci upro-
wadzili ze statku „Szafir” pięciu polskich marynarzy. 
Wszyscy szczęśliwie powrócili do domu, ale to najlepszy 
dowód na to, że na tamtejszych akwenach trzeba się mieć 
na baczności. Zresztą od pewnego momentu podczas dy-
żurów w NSC uważnie je obserwowaliśmy.

A jakie miejsca mogą stać się niebezpieczne w najbliż-
szym czasie?

Odpowiedź na to pytanie wymaga oczywiście wnikli-
wych analiz. Nietrudno jednak zauważyć, że zagrożenie 
piractwem może powrócić w rejonie Zatoki Adeńskiej. 
Przez Jemen przetacza się wojna domowa. Strony konflik-
tu są wspierane przez Iran i koalicję państw sunnickich 
z Arabią Saudyjską na czele. Istnieje zatem ryzyko, że 
konflikt przeniesie się za granicę. Katastrofa humanitarna 
i pogłębiające się ubóstwo dużej części społeczeństwa  
mogą sprawić, że ludzie, by przetrwać, będą szukali niele-
galnych źródeł zarobkowania. Staną się podatni na wpły-
wy różnego rodzaju gangów, organizacji przestępczych. 
NATO jest organizacją bardzo elastyczną, ale równie ela-
styczne są wszelkie organizacje i grupy przestępcze. Dla-
tego zagrożenia na morzu będą zawsze…

W jakim stopniu Polska powinna angażować się w ich 
zwalczanie?

Sporo naszych oficerów służy w MARCOM. W samym 
NSC Polacy byli obecni, zanim tam przyszedłem i cały 
czas tam służą już po tym, jak zakończyła się moja kaden-
cja. W Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Kom-
ponentu Morskiego również znajduje się Wydział Współ-
pracy z Żeglugą, który jest odpowiednikiem NSC i reali-
zuje działalność NCAGS na potrzeby krajowe, ściśle 
współpracując z innymi ośrodkami o takim charakterze, 
nie tylko w NATO. Według mnie, dopóki będziemy mieli 
okręty zdolne do operowania z dala od macierzystych por-
tów, powinniśmy przyłączać się do operacji antypirackich 
i antyterrorystycznych. Po pierwsze, jesteśmy członkiem 
sojuszu północnoatlantyckiego, po drugie – nasze interesy 
nie kończą się na Bałtyku. Światowa gospodarka to system 
naczyń połączonych, a zdecydowana większość towarów 
wędruje do Europy drogą morską. Zakłócenie żeglugi, na-
wet gdzieś na końcu świata, może odbić się na każdym 
z nas. I wtedy, by posłużyć się czytelnym przykładem, 
przeciętny Kowalski zapłaci za chińskie tenisówki nie 
dziewięć, a 29 zł.
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SIŁA RAŻENIA
Moździerz samobieżny Rak kalibru 

120 mm został zaprojektowany 

w Centrum Produkcji Wojskowej HSW 

w wersji na podwoziu gąsienicowym 

(SMG 120) i kołowym (SMK 120). Jest on 

przeznaczony do rażenia ogniem półpo-

średnim, pośrednim i na wprost obiek-

tów przeciwnika, takich jak pododdziały 

zmechanizowane, czołgi szczebla bata-

lionu, stanowiska dowodzenia i punkty 

obserwacyjne oraz elementy fortyfikacji. 

Dzięki użyciu amunicji specjalnej moź-

dzierz można także wykorzystać do 

świetlnego i dymnego zabezpieczenia 

działań wojsk, takich jak wskazywanie 

celów czy maskowanie manewrów. 

Kolejne raki trafiły do Wojska Polskiego. Trzeci 
kompanijny moduł ogniowy dołączył do wyposażenia 

15 Brygady Zmechanizowanej.

Przesiadka 
na raki

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

W kwietniu 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia 
podpisał z Hutą Stalowa Wola, producen-
tem sprzętu, umowę na dostawę raków. Na 
jej mocy do wojska ma trafić łącznie osiem 

modułów ogniowych, czyli: 64 moździerze samobieżne 
kalibru 120 mm na podwoziu kołowego transportera 
opancerzonego Rosomak oraz 32 artyleryjskie wozy 
dowodzenia. Realizacja wartego 968 mln zł kontraktu 
rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku. Wówczas raki 
otrzymali żołnierze 17 Brygady Zmechanizowanej, 
a w październiku – 12 Brygady Zmechanizowanej. 
Z kolei w styczniu tego roku kolejny, trzeci już moduł 
trafił do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. „To 
świetny sprzęt, będziemy z niego korzystać nieustannie, 
bo my w zasadzie nie schodzimy z poligonu”, mówi 
gen. bryg. Jarosław Gromadziński, dowódca 15 GBZ. 

nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA



Rak może transportować 

46 sztuk amunicji kalibru 

120 mm – 20 sztuk  

w magazynie obrotowym 

do bezpośredniego użycia 

w systemie automatycz-

nym i 26 w przedziale 

amunicyjnym.

53

Maszyny są wyposażone 

w układ automatycznego 

ładowania, a także w cy-

frowy system kierowania 

ogniem, składający się 

m.in. z kamery termalnej 

i dalmierza laserowego. 

Osiem samobieżnych moździerzy oraz 
cztery wozy dowodzenia, które otrzymała 
brygada, trafią do 2 Batalionu Zmechanizo-
wanego. Raki zastąpią ciągnione moździerze, 
których do tej pory używano w jednostce „Ta 
broń na pewno zwiększy nasze możliwości 
bojowe. Ma duży zasięg, jest skuteczna, pre-
cyzyjna, a przede wszystkim daje nam siłę do 
rażenia przeciwnika, którego nie widać”, mó-
wi ppłk Adam Krysiak, dowódca batalionu. 
„Dla nas to ogromny przeskok technologicz-
ny, mówiąc obrazowo, to tak, jakbyśmy za-
mienili rower na dobrej jakości samochód”, 

żartuje. 

SZKOLENIE 
PRZEDE WSZYSTKIM

Przygotowania do przyjęcia ra-
ków 15 Giżycka Brygada Zmecha-
nizowana rozpoczęła kilka mie-

sięcy temu. We wrześniu został 
wyznaczony pododdział, który 
przez cały czas intensywnie 

przygotowywał się do ode-

brania nowego sprzętu. Żołnierze odbyli spe-
cjalistyczne szkolenia zarówno w Hucie Sta-
lowa Wola, jak i na poligonie Centrum Szko-
lenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. 
„W HSW przede wszystkim zapoznawaliśmy 
się z tym uzbrojeniem, a także zdobywaliśmy 
wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 
konkretnych stanowiskach. Szkolenie było 
zakończone egzaminem”, mówi st. sierż. Zbi-
gniew Gosztkowski, dowódca sekcji wysunię-
tych obserwatorów. „W Toruniu z kolei prze-
kładaliśmy teorię na praktykę. Na poligonie 
strzelaliśmy z moździerzy całą kompanią czy 
plutonem, a także z każdego z raków autono-
micznie”, dodaje. „Podczas tego szkolenia 
Huta Stalowa Wola uznała czwarty działon, 
mój, za jeden z najlepszych – mój działono-
wy jako pierwszy trafił do celu, strzelając »na 
wprost«”, relacjonuje kpr. Dawid Muszyński, 
dowódca moździerza z 15 GBZ. Podkreśla, 
że podczas szkolenia żołnierze mogli odda-
wać tego typu strzały po raz pierwszy, bo-
wiem moździerze, z których korzystali wcze-
śniej, nie dawały takiej możliwości. „Do tej 
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pory mogliśmy wybierać jedynie z górnej grupy kątów, 
teraz ten zakres będzie większy. Będziemy mogli ma-
newrować lufą w zakresie od 3 do 80 stopni”, zaznacza. 

Ale to niejedyna zaleta raków. Żołnierze podkreślają, 
że nowe uzbrojenie umożliwi im wykonywanie zadań 
ogniowych szybciej i precyzyjniej. Jak mówi działono-
wy, do tej pory przygotowanie moździerza do oddania 
strzału zajmowało mniej więcej 5–10 minut, a teraz 
wojsko będzie mogło otworzyć ogień zaraz po zajęciu 
miejsca na odpowiednim stanowisku. „Ćwiczący w To-
runiu wprowadzali koordynaty i oddawali strzał. Zaj-
mowało im to od 40 sekund do minuty, a przecież było 
to pierwsze szkolenie, nie ćwiczyli tego wcześniej’’, 
mówi ppłk Adam Krysiak, dowódca 2 bz. „Mimo że 
praca bojowa nie była wykonywana w pełnym reżimie, 
bo przecież normy dotyczące poszczególnych zadań 
nie zostały jeszcze określone, to już można było za-
uważyć, że szybkość i precyzja wykonania zadania są 
niesamowite!”, zaznacza.  

ZASIĘG I MOBILNOŚĆ
Żołnierze podkreślają także, że kiedy brygada otrzy-

ma przeznaczoną do raków amunicję, czyli granaty 
odłamkowo-burzące czy takie, których tor lotu jest ste-
rowany za pomocą GPS-u, zwiększy się też zasięg ra-
żenia tej broni. Obecnie wynosi on 6 km, a dzięki ra-
kom będzie to 12 km. Nie bez znaczenia jest również 
mobilność, jaką gwarantuje nowy sprzęt. St. szer. Ro-
man Baran, kierowca wozu dowodzenia, który jeździł 
rosomakami m.in. podczas przygotowań do wyjazdu na 
X zmianę PKW Afganistan, podkreśla, że raki znacz-
nie poprawią komfort pracy żołnierzy. „Te pojazdy są 
dynamiczne, mają dwa zakresy mocy – 400 i 500 KM. 
No i jest w nich ciepło. Można nimi naprawdę szybko 
jeździć. Myślę, że na asfaltowej drodze są w stanie 
osiągać prędkość nawet 105 km/h”, mówi. Ale moc no-
wych pojazdów przyda się wojsku nie tylko podczas 
przemieszczania się w „cywilnych” warunkach. „To 
bardzo istotne z punktu widzenia działań bojowych. 
Pododdziały będą mogły się wycofać zaraz po oddaniu 

ŻOŁNIERZE ZABIORĄ ZE SOBĄ NO-
WY SPRZĘT NA MIĘDZYNARODOWE 
MANEWRY, TAKIE JAK „SABER  
STRIKE ’18” CZY „ANAKONDA ’18”

salwy, co uniemożliwi potencjalnemu przeciwnikowi 
zlokalizowanie ich pozycji”, podkreśla ppłk Krysiak. 

CZAS NA PRAKTYKĘ 
Jak zaznacza dowódca batalionu, mimo że nowe 

uzbrojenie dotarło do brygady w nocy z 22 na 23 stycz-
nia, raki nie będą w jednostce zimować. Wojsko przygo-
towało już bazę szkoleniową, a także plan ćwiczeń. 
„Kiedy u nas trwał rozładunek sprzętu, równolegle od-
bywał się trening sztabowy. Dowódca kompanii wspar-
cia, jako oficer wsparcia ogniowego w sztabie brygady, 
uwzględnił wówczas użycie tego modułu ogniowego do 
prowadzenia obrony”, mówi. W lutym raki zostaną wy-
stawione w linii podczas ćwiczeń, które odbędą się 
w jednostce, a w kolejnych miesiącach żołnierze zabio-
rą je ze sobą na międzynarodowe manewry, takie jak 
„Saber Strike ’18” czy „Anakonda ’18”. Zanim jednak 
moździerze wyjadą na poligon, żołnierze sprawdzą, czy 
specyfikacja sprzętu jest zgodna z tą przedstawioną 
przez producenta. Mają na to tydzień. „Będziemy kon-
trolować podwozie, uzbrojenie, mechanikę, a także 
przeprowadzimy próbę szczelności – sprawdzimy, czy 
rzeczywiście pojazd jest przystosowany do wykonywa-
nia zadań w każdych warunkach atmosferycznych. 
Przeprowadzimy także tzw. próbę drogową. Tuż obok 
naszej jednostki znajduje się poligon, na którym panuje 
teraz niska temperatura, dlatego testy odbędą się w bar-
dzo realistycznych warunkach”, mówi ppłk Krysiak. 
„Nasza dotychczasowa współpraca z Hutą Stalowa Wo-
la była bardzo udana, więc nie spodziewamy się proble-
mów”, dodaje. 

Producent sprzętu jeszcze w tym roku zamierza do-
starczyć polskiej armii dwa kompanijne moduły ognio-
we, a kolejne trzy – do końca 2019 roku. „Realizujemy 
ważny dla nas kontrakt i jeden z największych w pol-
skim przemyśle obronnym. Przekazujemy sprzęt zgod-
nie z umową, bez opóźnień. Ten kontrakt wyznacza 
ścieżkę pozytywnych zmian w naszym przedsiębior-
stwie”, mówi Bernard Cichocki, prezes zarządu 
HSW SA.
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Data i miejsce urodzenia: 

28 kwietnia 1972 roku, Białogard,  

woj. zachodniopomorskie.

Zajmowane  

stanowisko:  

dowódca załogi 

samolotu C-295M 

Casa w 8 Bazie 

Lotnictwa 

Transportowego 

Kraków-Balice.

Edukacja wojskowa:  

1991–1995, Wyższa 

Szkoła Oficerska Sił 

Powietrznych 

w Dęblinie.

W wojsku 

służy od: 

13 września  

1991 roku.

od dziecka marzyłem o tym, żeby zostać pilotem 

myśliwca.

myśliwce – na świecie F-35 Lightning, w Polsce F-16.

reżyserem filmowym lub malarzem.

H O B B Y :

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

N A J L E P S Z A  B R O Ń :

jako pilot 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wiele razy 

brałem udział w „Akcji Serce”, w ćwiczeniach w kraju 

i za granicą oraz latałem tam, gdzie stacjonują polskie 

kontyngenty wojskowe, czyli do Afganistanu, Iraku, 

Kosowa, Libanu, Czadu i Kuwejtu.

M I S J E  I  Ć W I C Z E N I A :

mundur wyjściowy oficera marynarki wojennej.

W  U M U N D U R O W A N I U  P O L S K I E G O  Ż O Ł N I E R Z A 
P O D O B A  M I  S I Ę :

G D Y B Y M  N I E  Z O S T A Ł  Ż O Ł N I E R Z E M , B Y Ł B Y M  D Z I Ś :
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podróżewędkarstwofotografia

PRZEŁOMOWE WYDARZENIE 
W ŻYCIU: PRZEJŚCIE Z SAMOLOTU 
MYŚLIWSKIEGO NA SAMOLOT 
TRANSPORTOWY.
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Za nimi jeden z najważniejszych mo-
mentów w życiu żołnierza: wręczenie 
broni. Na placu apelowym 10 Brygady 
Logistycznej w Opolu dumnie stanęli 

w czwórkowej kolumnie obok żołnierzy zawo-
dowych. Dowódca jednostki płk Szymon  
Lepiarz wręczył wyznaczonym elewom kursu 
służby przygotowawczej karabinki Beryl kalibru 
5,56 mm. Pozostali odebrali broń na zbiórce 
w pododdziale. Przed nimi wojskowa przysięga 
i prawie cztery miesiące intensywnego szkole-
nia. „Zrobimy z cywilów żołnierzy”, zapowia-
dają instruktorzy.

Na stanowiska dowódców i instruktorów zo-
stali wyznaczeni najlepsi oficerowie i podofice-
rowie, którzy wiedzą, jak cywila zainteresować 
służbą wojskową. Zastępca dowódcy 10 BLog 
płk Wojciech Grzybowski uważa, że wiele zale-
ży także od determinacji elewów – jak bardzo 
chcą zostać żołnierzami. Kpr. Jędrzej Kowal-
czykowski, dowódca drugiej drużyny pierwsze-
go plutonu, żartuje natomiast, że na początku 
szkolenia spędza z elewami więcej czasu niż 
z żoną. Jest dla nich ojcem i matką, pierwszą 
osobą, z którą się kontaktują w każdej sprawie, 
np. gdy ci studiujący chcą dostać weekendową 
przepustkę na zajęcia. Kapral zwraca uwagę, że 
cywile, którzy przejdą szkolenie służby przygo-
towawczej, są pełni zapału, ale nie znają wojska. 
„Dlatego ważny jest początek służby. Nie może-
my ich zniechęcić”, podkreśla. „Musimy dobrze 

wyszkolić tych ludzi, bo być może z nimi bę-
dziemy kiedyś wspólnie walczyć”. 

TRUDNE POCZĄTKI 
W tym roku 10 Brygada Logistyczna po raz 

pierwszy przeprowadza szkolenie służby przy-
gotowawczej. Jest jedyną jednostką wojskową 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, która do-
stała takie zadanie. W 2018 roku w Opolu odbę-
dą się trzy kursy przygotowujące ochotników do 
służby w korpusie szeregowych zawodowych – 
szkolenie przejdzie ponad stu cywilów (w całym 
kraju Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 

Zbrojnych planuje prze-
szkolić 11 tys. osób).

Pierwsi kandydaci 
na żołnierzy pojawili 
się w opolskiej jed-
nostce 8 stycznia. 
Był wśród nich 
Oskar Sikora z Le-
śnej w wojewódz-
twie dolnośląskim. 
Ten technik żywienia 
i usług gastronomicz-
nych chce zostać żołnie-
rzem zawodowym. Twier-
dzi, że lubi adrenalinę, w je-
go życiu zawsze musi się coś 
dziać. Marzy mu się służba 
w wojskach specjalnych. Na 

Przepustka 
do służby

Musimy ich dobrze wyszkolić, bo być może 
razem z nimi będziemy kiedyś walczyć.

M A Ł G O R Z A T A  S C H WA R Z G R U B E R
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razie jest na początku drogi do kariery w armii. Po przyby-
ciu do Opola dostał mundur, został ostrzyżony, zbadał go 
lekarz, a psycholog zapytał o rodzinę i problemy. Cywilne 
ubranie Oskara, podobnie jak jego kolegów, zaplombowa-
no w workach – przyda się dopiero po przysiędze wojsko-
wej, gdy po miesięcznym szkoleniu elewi będą mogli opu-
ścić bramy koszar, żeby wyjść na pierwszą przepustkę.

Przed rozpoczęciem kursu z kandydatami na żołnierzy 
rozmawiał zastępca dowódcy kompanii szkolenia służby 
przygotowawczej st. chor. sztab. Andrzej Raczkowski. Po 
przeprowadzeniu 37 rozmów ocenia, że zgłosili się głów-
nie pasjonaci wojska. Są w różnym wieku (od 20 do 
33 lat), pochodzą z różnych miast i wykonują różne zawo-
dy. Większość ma średnie wykształcenie. Na pytanie, dla-
czego chcą zostać żołnierzami, opowiadali o tradycjach 
rodzinnych, chęci sprawdzenia się, realizacji marzeń 
z dzieciństwa. Oskar Sikora mówił także o pa-
triotycznej postawie, bo uważa, że odbycie 
takiej służby jest obowiązkiem każdego 
Polaka. Kilka osób na czas szkolenia 
wzięło w pracy bezpłatny urlop, kilka 
wróciło z emigracji. Wszystkim kandy-
datom wojskowa służba kojarzy się ze 
stabilizacją. 

Z przeprowadzonych rozmów st. chor. 
sztab. Andrzej Raczkowski zapamiętał kil-
ka osób, szczególnie takich o rozległych 
zainteresowaniach, jak np. Paulina  
Szastaj z Opola. Była psychologiem 
w szkole, gdzie pracowała z dziećmi 
autystycznymi. Umowa się jednak 
skończyła i gdy kobieta zastanawiała 

się, co dalej, kolega wskazał jej drogę, jak dostać się na 
szkolenie służby przygotowawczej w 10 Brygadzie. „Na 
studiach myślałam o tym, czy nie związać swojej przyszło-
ści z wojskiem. Teraz ponownie zamarzyłam o szkole ofi-
cerskiej”, opowiada. Nie podjęła jeszcze decyzji, czy zo-
stanie psychologiem, czy żołnierzem. Do munduru ciągną 
ją ciekawa praca i prestiż, jaki daje ten zawód. Na razie 
kończy studia z logistyki i zarządzania kryzysowego. 
W najbliższy weekend odbywają się kolejne zajęcia. Ma 
nadzieję, że dostanie przepustkę. „W takich sytuacjach 
idziemy elewom na rękę”, zapewnia kpt. Piotr Płuciennik, 
oficer prasowy 10 Brygady Logistycznej.

Każdy dzień rozpoczyna zaprawa – bieg na 3 km. Po-
tem śniadanie i poranny apel. Czas do obiadu wypełniają 

W TYM ROKU 10 BRY-

GADA LOGISTYCZNA 

PO RAZ PIERWSZY 

PRZEPROWADZA 

SZKOLENIE SŁUŻBY 

PRZYGOTOWAWCZEJ
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zajęcia, najpierw z teorii, potem 
przyjdzie czas na praktykę i pracę 
ze sprzętem. Popołudniowe godziny 
to musztra. Płk Grzybowski żartuje, 
że każdy dwa razy w życiu uczy się 
chodzić: w dzieciństwie oraz gdy 
pójdzie do wojska. „Początki nie były 
łatwe, ale maszerują coraz lepiej. 
Najtrudniejsze jest zgranie podod-
działu”, przyznaje kpr. Jędrzej  
Kowalczykowski. Po kolacji jest czas 
na sprzątanie i naukę. O godzinie 22.00 gaśnie światło. 
Następny dzień będzie podobny do minionego.

SPORA DAWKA WIEDZY
Szkolenie służby przygotowawczej w 10 Brygadzie Lo-

gistycznej rozpoczyna cykl zajęć teoretycznych, potem jest 
trzymiesięczne szkolenie podstawowe i 30-dniowe specja-
listyczne. Jak mówi kpt. Piotr Płuciennik, najpierw elewi 
przechodzą z trybu cywilnego na wojskowy i uczą się ży-
cia w jednostce. Początkowo najwięcej problemów spra-
wia im zastosowanie w praktyce wojskowych regulami-
nów, np. zanim zadadzą dowódcy pytanie, muszą zapytać 
o pozwolenie. W cywilu nie musieli pytać nikogo o zgodę. 
Instruktorzy podkreślają, że działanie na rozkaz musi 
wejść im w krew, mają się zgrać jako drużyna oraz na-
uczyć odpowiedzialności.

Już po kilkunastu dniach st. chor. sztab. Raczkowski do-
strzegł pierwsze pozytywne zmiany w zachowaniu ele-
wów. „Gdy stają do apelu, przyjmują żołnierską postawę, 
są bardziej zdyscyplinowani”. Podczas szkolenia podsta-
wowego oprócz regulaminów, przepisów BHP, instrukcji 
przeciwpożarowych elewi uczą się, jak reagować na różne 
sytuacje w terenie, wykonać okop czy pomóc rannemu ko-
ledze. Dowiadują się także, jak sprawdzić szczelność ma-
sek przeciwgazowych, jak udzielić pierwszej pomocy. Na 
zajęciach taktycznych natomiast poznają zasady porusza-
nia się na polu walki, ćwiczą obsługę broni. Nauka strzela-
nia rozpoczyna się od zapoznania się z budową broni. Po-
nadto po każdych zajęciach beryle trzeba wyczyścić i za-
konserwować. Zanim jednak kursanci trafią na strzelnicę, 
mają ćwiczenia na symulatorach i trenażerach. 

Adam Rosowski, instruktor strzelania, stara się wzbu-
dzić w elewach pasję do tego rodzaju aktywności. „Tłuma-
czę im, że każdy żołnierz musi dobrze strzelać, bo to pod-
stawa jego pracy”, mówi. Godziny spędzone nad rozkłada-
niem i składaniem beryla, poznawaniem teorii strzału oraz 
zasad celowania przełożą się na wynik egzaminu – aby 
zdać, trzeba zdobyć 75% możliwych punktów.

Podczas miesięcznego szkolenia specjalistycznego 
ochotnicy muszą też opanowywać umiejętności niezbędne 

ŻOŁNIERZE, KTÓRZY 
ZAKOŃCZĄ SŁUŻBĘ 
PRZYGOTOWAWCZĄ  
Z WYNIKIEM POZY-
TYWNYM, MOGĄ  
PODPISAĆ KONTRAKT 
NA WYKONYWANIE 
OBOWIĄZKÓW W NA-
RODOWYCH SIŁACH 
REZERWOWYCH

na stanowiskach logistycznych, m.in. 
kierowcy poznają budowę samocho-
dów, kucharze tajniki polowej kuchni. 
Oskar Sikora będzie się szkolił jako 
kucharz, Paulina Szastaj – z obsługi 
urządzeń mechanicznych, Kamil 
Urbański z Prudnika zgłębia zaś tajni-
ki pracy elektromechanika pojazdów 
mechanicznych. Chce zostać kierow-
cą w 10 Bazie Logistycznej, bo ma 
już prawo jazdy kategorii C. „W li-

ceum byłem w klasie mundurowej. Teraz widzę się w sze-
regach wojska. Jestem zdecydowany podpisać po zakoń-
czeniu kursu kontrakt na pełnienie służby”.

TRZY ZADANIA 
Przeprowadzanie szkoleń jest jednym z trzech głównych 

zadań, jakie stoją przed 10 Brygadą. Pozostałe polegają na 
zabezpieczaniu misji oraz jednostek operacyjnych na połu-
dniu Polski. Jak mówi kpt. Płuciennik, w 2017 roku in-
struktorzy 10 Brygady przeszkolili kilkuset żołnierzy re-
zerwy oraz około setki z narodowych sił rezerwowych. 
Jednostka dysponuje dobrą bazą – ma plac treningów 
ogniowych, krótki pas taktyczny do nauki strzelania dyna-
micznego, a także symulatory i trenażery do nauki podsta-
wowych umiejętności strzeleckich.

Zakres działalności 10 Brygady Logistycznej został po-
szerzony o zadania wynikające z potrzeby przygotowania 
i szkolenia żołnierzy wydzielanych do struktur międzyna-
rodowych w ramach zobowiązań sojuszniczych, takich jak 
udział w operacji NATO „Resolute Support” w Afganista-
nie oraz do polskiego kontyngentu wojskowego w Bryga-
dowej Grupie Bojowej w ramach wysuniętej obecności  
NATO (enhanced Forward Presence – eFP) w Rumunii. 

W SZEREGACH ARMII
Żołnierze, którzy zakończą służbę przygotowawczą 

z wynikiem pozytywnym, mogą podpisać kontrakt na 
wykonywanie obowiązków w narodowych siłach rezer-
wowych. Później otrzymają przydziały kryzysowe do 
jednostek wojskowych, w których będą pełnić służbę 
w ramach NSR-u. Dla wielu z nich będzie to przepustka 
do przyszłej zawodowej służby wojskowej. Pozostali ma-
ją stanowić uzupełnienie dla sił zbrojnych w razie kryzy-
su militarnego.

Dowódca opolskiej jednostki płk Szymon Lepiarz liczy, 
że wielu z tych, którzy zostaną przeszkoleni, trafi do bry-
gady jako rezerwiści na ćwiczenia rotacyjne, a później być 
może do służby zawodowej. „Cóż, jakich sobie ochotni-
ków wyszkolimy, takich kiedyś będziemy mieli żołnierzy”, 
zauważa pułkownik. 
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Ł U K A S Z  Z A L E S I Ń S K I

Zawsze w pobliżu

POZNAJCIE  
Z NAMI SPECYFIKĘ 

SŁUŻBY ŻOŁNIERZY W RÓŻ-
NYCH JEDNOSTKACH POLSKIE-

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

RYNARZACH, PILOTACH, LOGI-
STYKACH, ARTYLERZYSTACH, 

PRZECIWLOTNIKACH CZY 
CHEMIKACH.

„Ratownik” otworzy w polskiej marynarce zupełnie nowy rozdział.  
Na razie jednak to melodia przyszłości. Tymczasem nasze okręty 

ratownicze, choć mają już swoje lata, nadal sporo potrafią. 

Awie pan, co to jest?”, kmdr ppor. Wojciech Prys, 
dowódca okrętu ratowniczego ORP „Lech”, 
wskazuje na niewielką metalową złączkę. „Faj-
ka”. „Fajka?”, pytam z niedowierzaniem. „Do 

pompowania kobbena”. Kobben to typ okrętu podwodnego 
projektu 207. Jeśli dojdzie do uszkodzenia i osiądzie on na 
dnie, taka fajka może uratować życie załodze. Złączkę 
z jednej strony podłącza się do kadłuba okrętu, z drugiej do 
przewodu opuszczonego z pokładu „Lecha”. Następnie do 
przewodu tłoczy się sprężone powietrze, które podwodnia-
cy mogą wykorzystać do wentylacji wnętrza okrętu albo 
szasowania, czyli wydmuchania wody ze zbiorników bala-
stowych. Jeżeli jednostka nie została poważnie uszkodzona, 
ich opróżnienie nadaje jej tzw. pływalność dodatnią, czyli 
wyporność. Proste? Tylko w teorii. W praktyce niesienie 
pomocy załodze uszkodzonego okrętu podwodnego to jed-
na z najbardziej skomplikowanych operacji ratowniczych, 
jakie można sobie wyobrazić. Aby się powiodła, potrzeba 
splotu sprzyjających okoliczności. Konieczne są też specja-
listyczny sprzęt, ale przede wszystkim ludzie. I właśnie ten 
sprzęt i tych ludzi mam teraz przed sobą.

Ponad 70 m długości, załoga składająca się z niespełna 
60 marynarzy, przeszło 40 lat w służbie – ORP „Lech” nie 

jest ani specjalnie duży, ani nowy. To samo można powie-
dzieć o bliźniaczej jednostce ORP „Piast”, która teraz prze-
chodzi remont w stoczni. A jednak bez nich trudno sobie 
wyobrazić polską marynarkę wojenną. Przynajmniej tak 
długo, jak długo ma ona okręty podwodne. Teraz dysponu-
je czterema jednostkami. „Kiedy zaginie okręt podwodny, 
poszukują go przede wszystkim jednostki hydrograficzne 
i zopowskie [śmigłowce, samoloty i okręty przystosowane 
do wykrywania i zwalczania podwodnej floty]. My włącza-
my się do akcji ratowniczej w ostatniej fazie, gdy okręt zo-
stanie już zlokalizowany”, wyjaśnia kmdr ppor. Prys.

Jeśli warunki wewnątrz spoczywającej na dnie jednostki 
są niekorzystne, marynarze powinni spróbować samodziel-
nej ewakuacji. Wkładają wówczas specjalne kombinezony 
ucieczkowe, zalewają przedział i wypływają. Jeżeli jednak 
warunki są stabilne, mogą zaczekać na pojazd podwodny 
[system ratowniczy SRV, czyli submarine rescue vehicle], 
który zabierze ich na górę. Wszystko zależy od tego, w ja-
kim stanie jest załoga, jak poważnie okręt został uszkodzo-
ny, jak głęboko i w jakiej pozycji spoczywa. Zmiennych 
jest wiele. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak 
przyjąć, że pod wodę zejdą nurkowie. Przynajmniej na Bał-
tyku, który jest relatywnie płytki. „Mamy specjalistów, 
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Kiedy zaginie okręt 
podwodny, poszu-
kują go przede 
wszystkim jednost-
ki hydrograficzne 
i zopowskie. My 
włączamy się do 
akcji ratowniczej 
w ostatniej fazie, 
gdy okręt zostanie 
już zlokalizowany”, 
wyjaśnia kmdr 
ppor. Wojciech Prys.

starszych nurków ratownictwa, którzy wykonują 
zadania na głębokościach do 90 m. Oddychają 
wówczas za pomocą trimiksu – specjalnej mie-
szanki azotu, helu i tlenu. W Polsce jest ich oko-
ło dziesięciu, mniej niż pilotów F-16. Do tego 
dochodzi kilku kierowników podwodnych dzia-
łań ratowniczych. To absolutna elita”, podkreśla 
kmdr ppor. Prys. Dwaj z nich towarzyszą nam, 
gdy oglądamy pomieszczenia okrętowego pionu 
ratowniczo-nurkowego. „Aby utrzymać orga-
nizm we właściwej kondycji, każdy nurek powi-
nien regularnie schodzić na głębokości odpowia-
dające jego kwalifikacjom. Można to zastąpić 
pobytem w komorze dekompresyjnej o odpo-
wiednio ustawionych parametrach”, wyjaśnia 
kpt. mar. Paweł Juśkiw, starszy nurek ratownic-
twa, który ma też uprawnienia do kierowania ak-
cjami ratowniczymi na dużych głębokościach.

Pod wodę schodzą parami i zawsze mają do 
dyspozycji dzwon nurkowy. To rodzaj zamknię-
tej kapsuły, którą z pokładu opuszcza się za po-
mocą wciągarki linowo-bębnowej. Z okrętem łą-
czy go elastyczna pępowina, która zapewnia do-
stęp do czynnika oddechowego (w zależności od 
rodzaju nurkowania trimix albo powietrze), łącz-
ności, oświetlenia oraz systemu rejestrującego 
obraz. Kiedy dzwon osiągnie odpowiednią głę-
bokość, nurkowie się rozdzielają: jeden wykonu-
je zadanie, drugi go ubezpiecza. „Przeprowadza 
się tam inspekcję kadłuba, szacuje zniszczenia, 
przez specjalną śluzę można podać na pokład za-

sobniki zawierające na przykład lekarstwa czy 
środki opatrunkowe albo podłączyć przewody, 
które dostarczają sprężone powietrze”, wylicza 
st. bosm. Piotr Zabrocki, nurek głębokowodny 
z ORP „Lech”.

Na 90 m można pracować najwyżej 30 minut, 
potem dzwon rusza w górę. Na pokładzie nurko-
wie przechodzą bezpośrednio do komory de-
kompresyjnej. „Tam kontynuowany jest proces 
wynurzania w komfortowych warunkach”, tłu-
maczy kmdr ppor. Prys. Jeśli takie osoby zbyt 
szybko wyszłyby na powierzchnię, groziłaby im 
choroba dekompresyjna, a nawet śmierć. Pod-
czas ratowania okrętów podwodnych może się 
przydać także inne wyposażenie ORP „Lech”, 
choćby dźwig zdolny do podniesienia obiektów 
o wadze 10 t, i to ze 120 m, czy pontony wydo-
bywcze o wypornościach od 50 kg do 10 t. 

ORP „Lech” jak dotąd nie brał udziału w ak-
cjach związanych z ratowaniem uszkodzonego 
okrętu podwodnego. Po prostu nie musiał. „Na 
Bałtyku w ostatnich dziesięcioleciach nie doszło 
do żadnego poważnego wypadku tego typu. 
I niech tak zostanie”, podkreśla dowódca okrętu. 
„Nie znaczy to jednak, że możemy sobie odpu-
ścić szkolenie”.

NUREK NA LOTNISKOWCU
Tymczasem zadania marynarzy z „Lecha” 

i „Piasta” nie kończą się na ratowaniu podwod-
niaków. Okręty zostały włączone w system dy-
żurów SAR, czyli służby ratownictwa morskie-
go. „Takie jednostki jak nasza zwykle są uru-
chamiane dopiero wtedy, kiedy dojdzie do 
naprawdę poważnej katastrofy”, przyznaje kmdr 
ppor. Prys. „»Lech«, jak na standardy SAR, jest 
okrętem stosunkowo dużym. Czas potrzebny na 
przygotowanie go do wyjścia w morze jest za-
tem dość długi – to sześć godzin”, tłumaczy ofi-
cer. Jeśli wypadek wydarzy się na jachcie czy 
kutrze rybackim, służby dyżurne wysyłają śmi-
głowiec Brygady Lotnictwa Marynarki Wojen-
nej albo jednostkę pływającą cywilnej służby 
SAR, bo ich czas reakcji jest znacznie krótszy.

Załoga ORP „Lech” z katastrofami na morzu 
miała do czynienia nie raz. Wystarczy wspo-
mnieć tę najdramatyczniejszą w dziejach pol-
skiej żeglugi po II wojnie światowej. 14 stycznia 
1993 roku, podczas potężnego sztormu, na wy-
sokości Rugii zatonął polski prom „Heweliusz” 
z 64 osobami na pokładzie. Zginęło 55 pasaże-

ZADANIA MARYNARZY  
Z „LECHA” I „PIASTA” 
NIE KOŃCZĄ SIĘ NA RA-
TOWANIU PODWODNIA-
KÓW. OKRĘTY WŁĄCZO-
NO W SYSTEM DYŻU-
RÓW SŁUŻBY RATOW-
NICTWA MORSKIEGO 
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Co wyróżnia Dywizjon Okrę-
tów Wsparcia spośród in-
nych jednostek polskiej ma-

rynarki?
Przede wszystkim szeroki zakres 

zadań. Mamy okręty przeznaczone 
do udziału w akcjach ratowniczych 
na powierzchni morza oraz niesie-
nia pomocy załogom okrętów pod-
wodnych. Marynarze systematycz-

nie pełnią dyżury ratownicze w kra-
jowym systemie SAR. Podczas 
różnego rodzaju ćwiczeń na Bałty-
ku współdziałamy z okrętami mary-
narki wojennej, lotnictwem, Ośrod-
kiem Szkolenia Nurków i Płetwo-
nurków Wojska Polskiego czy 
komandosami z JW Formoza. Na-
sze jednostki holują tarcze, wyła-
wiają ćwiczebne torpedy, wykonują 

zadania ze statkami powietrznymi 
ZOP i SAR. Odpowiadamy za za-
bezpieczenie ratownicze załadunku 
techniki wojskowej na okręty i wy-
ładunku. Zajmujemy się także szko-
leniem – zarówno nurków (tutaj do-
skonałą platformę stanowią duże 
okręty ratownicze), jak i przyszłych 
oficerów marynarki wojennej. 
W trakcie przeszło 40 lat służby pod 

A l b e r t a 
F i g a t a

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

rów i członków załogi. ORP „Lech” wyruszył na 
miejsce katastrofy kilka dni później. „Jego ów-
czesna załoga na prośbę armatora miała wydo-
być z wraku ciało kapitana i przedstawicielki 
biura żeglugowego. Nurkowie zeszli pod wodę 
i wykonali zadanie”, opowiada kmdr ppor. Prys. 
On sam uczestniczył 20 lat później w wydoby-
waniu zwłok rybaków i badaniu przyczyn zato-
nięcia kutra WŁA-127 u wybrzeży Bornholmu. 
„Takie misje pozostają w człowieku na bardzo 
długo”, wspomina kmdr ppor. Prys. Nie zawsze 
jest jednak tak dramatycznie. 

W 2006 roku statek badawczy firmy Petrobal-
tic, która zajmuje się poszukiwaniem i wydoby-
ciem ropy naftowej, natrafił na potężny wrak. 
Spoczywał on zaledwie 30 mil na północ od Ro-
zewia. Marynarka wojenna wysłała na miejsce 
okręt hydrograficzny ORP „Arctowski”. Wkrót-
ce stało się jasne, że na dnie zalega „Graf Zeppe-
lin”, niemiecki lotniskowiec z czasów II wojny 
światowej. W 1945 roku przejęli go Sowieci. 
Dwa lata później okręt w niejasnych okoliczno-
ściach zatonął podczas holowania w pobliżu pol-
skiego wybrzeża. Pozostawało pytanie, czy na 
pokładzie nie ma czasem niebezpiecznych sub-
stancji, na przykład starej broni chemicznej czy 
radioaktywnych odpadów. 

„Polskie władze wysłały w tej sprawie pytanie 
do Rosjan. Pozostało jednak bez odpowiedzi. 

Wtedy na miejsce wysłały nas”, wspomina kmdr 
ppor. Prys, który służył wówczas w załodze  
„Lecha” jako dowódca działu łączności i obser-
wacji technicznej. Aby dotrzeć do „Grafa Zeppe-
lina”, nurkowie musieli zejść 86 m w głąb Bałty-
ku, gdzie bez względu na pogodę, porę roku 
i dnia panują ciemności. Dokładne zlustrowanie 
lotniskowca było nie lada wyzwaniem także  
ze względu na jego wymiary. Długość jednostki 
to aż 300 m. „Nurkowie stwierdzili na wraku 
liczne uszkodzenia, tak jakby Rosjanie wykorzy-
stywali okręt jako cel podczas strzelań. Na szczę-
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biało-czerwoną banderą okręt szkol-
ny ORP „Wodnik” pokonał dystans 
równy 23 okrążeniom kuli ziem-
skiej. Głównie z podchorążymi, któ-
rzy na jego pokładzie odbywali 
praktyki marynarskie i astronawiga-
cyjne. „Wodnik” regularnie gości na 
morzach Śródziemnym, Czarnym, 
był w Indiach, a w lutym wyruszy 
do Zatoki Perskiej. 

Kto u was służy?
W sumie mamy w dywizjonie 

420 żołnierzy. To przedstawiciele 
bardzo różnych specjalności. Są na-
wigatorzy, specjaliści od obsługi 
okrętowych siłowni i uzbrojenia, lo-
gistycy i ratownicy. Niezwykle waż-

ną część naszego dywizjonu stano-
wią nurkowie, a wśród nich starsi 
nurkowie ratownictwa, którzy mogą 
wykonywać prace podwodne na du-
żych głębokościach z użyciem mie-
szanek oddechowych, oraz kierow-
nicy podwodnych działań ratowni-
czych. To absolutna elita.

Jakich żołnierzy potrzebujecie 
w dywizjonie i co trzeba zrobić, 
żeby się do niego dostać?

Trafiają do nas oficerowie po Aka-
demii Marynarki Wojennej w Gdyni 
oraz absolwenci Szkoły Podoficer-
skiej Marynarki Wojennej w Ustce. 
Współpracujemy też z wojskowymi 
komendami uzupełnień. Jeśli ktoś 

chce przyjść do nas wprost z cywila, 
dobrze gdy może się pochwalić kon-
kretnymi umiejętnościami – jest na 
przykład ratownikiem medycznym 
albo potrafi nurkować. Mamy jednak 
możliwość, by przygotować żołnie-
rza do służby u nas od podstaw. 
Współdziałamy m.in. z gdyńskim 
Ośrodkiem Szkolenia Nurków i Płe-
twonurków Wojska Polskiego. Dzię-
ki specjalistycznym kursom młody 
marynarz może zostać nurkiem, 
a potem, w miarę chęci i potrzeb, 
zdobywać kolejne nurkowe stopnie 
i specjalizacje.

Kmdr ALBERT FIGAT jest dowódcą 

Dywizjonu Okrętów Wsparcia.

ście niebezpiecznych substancji nie było”, opowiada obec-
ny dowódca ORP „Lech”.

Podobnych zadań było zresztą znacznie więcej. Maryna-
rze z „Lecha” szukali zaginionych nurków na wraku „Goi” 
– niemieckiego statku, który poszedł na dno w ostatnich 
dniach II wojny światowej, wydobywali szczątki bombow-
ca Douglas, na Morzu Północnym identyfikowali wrak, 
który miał być legendarnym ORP „Orzeł”, a okazał się 
brytyjską jednostką J6. Pracowali też na rzecz organizacji 
pożytku publicznego, bezpieczeństwa żeglugi, dziedzictwa 
kulturowego. Brali udział w dziesiątkach międzynarodo-
wych ćwiczeń. Najważniejsze jednak ciągle pozostaje za-
bezpieczanie działań marynarki. ORP „Lech” holuje 
uszkodzone okręty, gasi pożary, ściąga inne jednostki 
z mielizny. Został wyposażony w dziesięć wylewnic. Mogą 
one utworzyć wokół kadłuba plamę piany, która porusza 
się wraz z okrętem. Dzięki temu bezpiecznie wchodzi 
w obszar zajęty przez ogień. Duże okręty ćwiczą strzelania 
torpedowe? Desant? Wojska lądowe trenują załadunek na 
pokład swojego sprzętu? „W takiej sytuacji zawsze jeste-
śmy gdzieś w pobliżu”, podkreśla kmdr ppor. Prys.

ERKĄ PO BAŁTYKU
Czas jednak opuścić „Lecha” i ruszyć dalej. Jeden 

z dwóch małych okrętów ratowniczych projektu B823 stoi 
zacumowany przy tym samym pirsie. Wchodzę na pokład. 
Pierwsze wrażenie – jak najlepsze: wszystko tutaj lśni no-
wością. Obie „erki” przeszły gruntowny remont połączony 
z modernizacją. Wszystko po to, by odciążyć starzejące się 

jednostki projektu 570M. Odciążyć, ale nie zastąpić. Bo 
specyfika służby jest tutaj jednak zupełnie inna. 

„W załodze mamy tylko 21 marynarzy, więc kiedy wy-
chodzimy w morze, musimy pracować w systemie dwu-
zmianowym. Cztery godziny na wachcie, cztery na odpo-
czynek, znów czterogodzinna wachta i znów chwila odde-
chu. Czasu na sen mało, ale też wyjścia nie są specjalnie 
długie. Ze względu na mniejszą niż w przypadku »Lecha« 
i »Piasta«” dzielność morską, wykonujemy zadania głów-
nie na południowym Bałtyku”, wyjaśnia kpt. mar. Michał 
Czerwiak, dowódca ORP „Zbyszko”. Mimo ograniczeń 
„erki” potrafią jednak całkiem sporo. I dlatego zostały 
wciągnięte do systemu SAR.

Tymczasem wychodzimy na pokład. Na rufie najnowszy 
nabytek – LARS (launch and retrieval system). Agregaty, 
zegary, wciągarka, na niej zwój grubej pomarańczowej liny 
i rzecz najważniejsza – dzwon nurkowy. Nie taki jak na 
„Lechu”. Nurkowie, którzy do niego wejdą i zostaną opusz-
czeni do morza, będą po szyję stali w wodzie. Tylko ich 
głowy znajdą się w powietrznej poduszce. Dzwonu nie 
można też bezpośrednio połączyć z komorą dekompresyj-
ną. Po wciągnięciu go z powrotem na okręt, nurkowie mu-
szą szybko pokonać kilkanaście metrów do pomieszczenia, 
w którym ona stoi. Jednak LARS wprowadza na okręty ra-
townicze zupełnie nową jakość. Wcześniej nurkowie wcho-
dzili do morza wprost z burty i wykonywali zadania do głę-
bokości 50 m. Teraz będą zjeżdżać 30 m głębiej. W dodat-
ku w dzwonie jest miejsce dla trzech osób, a to oznacza, że 
na jednego czuwającego przypadnie aż dwóch pracujących. 
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„Nasz okręt nie został wyposażony w system do podawa-
nia sprężonego powietrza na pokład okrętów podwodnych. 
Jednak jak najbardziej możemy brać udział w tego typu ak-
cjach. Choćby jako wsparcie dla większych jednostek”, 
podkreśla kpt. mar. Czerwiak. Nurkowie są przygotowani, 
by na pokłady spoczywających na dnie okrętów podwod-
nych dostarczać zasobniki z medykamentami i żywnością. 
Ale jest jeszcze coś. „W komorze hiperbarycznej, którą ma-
my na stałe, jest miejsce dla ośmiu osób. Jeśli jednak bę-
dzie trzeba, system LARS zamontowany na ruchomej pod-
stawie kontenera możemy przestawić na bliźniaczy okręt, 
a na rufie umieścić dodatkową komorę sercówkę na 
12 osób”, mówi kpt. mar. Czerwiak. „Kiedy poszkodowa-

nych jest dużo, każde miejsce jest na wagę złota”. 
ORP „Zbyszko” może też holować, gasić pianą i wodą, po-
dawać prąd na uszkodzone jednostki, a w ekstremalnych 
sytuacjach na jego pokładzie pomieści się nawet 30 dodat-
kowych osób. A to się może przydać podczas katastrof ma-
sowych. „Udział w takiej akcji trenowaliśmy na przykład 
trzy lata temu, podczas międzynarodowych ćwiczeń »Bal-
tic Sarex«”. Scenariusz zakładał, że w okolicach Bornhol-
mu doszło do katastrofy pasażerskiego promu. Z pokładu 
trzeba było ewakuować kilkaset osób”, wspomina kpt. mar. 
Czerwiak. Okręty i statki ratownicze podzielono na grupy. 
Każda dostała określone zadania. „Najważniejsze w takich 
sytuacjach jest opanowanie chaosu i zachowanie zimnej 

SPRZĘT
Okręty ratownicze projektu 570M zosta-

ły zbudowane w gdańskiej Stoczni Pół-

nocnej. Do służby weszły w 1974 roku. 

Pierwszy z nich – ORP „Piast” – ma 

73,4 m długości i 12 m szerokości,  

jego zanurzenie to 4,4 m, wypor-

ność zaś wynosi 1886 t.  

Wymiary ORP „Lech” róż-

nią się nieznacznie. 

Wchodzi w skład 3 Flotylli Okrę-

tów w Gdyni. To jedna z naj-

młodszych jednostek w polskiej mary-

narce. Powstał 1 lipca 2006 roku na 

bazie gdyńskiego Dywizjonu Okrętów 

Szkolno-Badawczych, Dywizjonu Po-

mocniczych Jednostek Pływających 

Komendy Portu Wojennego w Gdyni 

oraz Komendy Portu Wojennego 

w Kołobrzegu. Dziś jego trzon stano-

wią dwa okręty ratownicze projektu 

570M – ORP „Piast” i ORP „Lech”, 

kutry ratownicze projektu B823 – 

ORP „Zbyszko” i ORP „Maćko”, okręt 

szkolny ORP „Wodnik” (projektu 888), 

zbiornikowiec ORP „Bałtyk” (projektu 

ZP-1200M), pływająca stacja dema-

gnetyzacyjna SD-13 (projektu B208) 

oraz Brzegowa Grupa Ratownicza. 

Skład dywizjonu uzupełniają holow-

niki, kutry, barka ekologiczna i mo-

torówka. 

JEDEN Z KUTRÓW 
RATOWNICZYCH 

3 FLOTYLLI OKRĘTÓW 
W GDYNI

ORP 
„ZBYSZKO” 
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krwi. A proszę mi wierzyć, nie jest to proste”, przekonuje 
dowódca „Zbyszka”. Organizatorzy zadbali o szczegóły. 
„Pokłady promu zostały zalane, padło zasilanie, więc w czę-
ści kabin i korytarzy panowały ciemności, wybuchł też po-
żar. Wszędzie było pełno krwi, niektórzy ranni mieli wi-
doczne kości i wnętrzności”, opowiada kpt. mar. Czerwiak.

RATOWNIK JAK BOLID 
Na razie istnieje tylko na papierze, ale już sam projekt ro-

bi spore wrażenie. 95 m długości, lądowisko dla śmigłow-
ca, możliwość ścisłej współpracy z podwodnymi pojazdami 
do ewakuacji, dzwon nurkowy opuszczany przez otwór 
w środku pokładu. Oto nowoczesny okręt ratowniczy, któ-

ry pod koniec 2017 roku zamówił resort obrony. Jednostka 
zbudowana w ramach programu „Ratownik” ma kosztować 
750 mln zł. Do marynarki powinna trafić w 2022 roku. 
Po kilku latach prawdopodobnie dołączy do niej kolejna.

„Potrzebujemy tych okrętów”, nie ma wątpliwości 
kmdr Albert Figat, dowódca Dywizjonu Okrętów Wspar-
cia. Choćby dlatego, że »Lech« i »Piast« mają już swoje la-
ta, a Polska przymierza się do kupna nowoczesnych okrę-
tów podwodnych. „Kto chce mieć tego rodzaju jednostki, 
powinien najpierw zadbać o ich bezpieczeństwo. To trochę 
tak, jak z wyścigami Formuły 1. Aby jeden bolid mógł wy-
jechać na tor, musi na niego pracować cały sztab techni-
ków”, podsumowuje kmdr Figat.

Okręty rozwijają prędkość 16 w., ich za-

sięg to 3,5 tys. Mm, a każda z załóg li-

czy 58 marynarzy. „Piast” i „Lech” zo-

stały wyposażone m.in. w system poszu-

kiwania obiektów na dnie morza 

HOMAR-P, który składa się z sonaru 

bocznego oraz holowanego. Obydwie 

jednostki mają systemy umożliwiające 

prowadzenie prac podwodnych do głę-

bokości 120 m.

Małe okręty ratownicze (określane 

też jako kutry ratownicze) projektu 

B 823, ORP „Zbyszko” i ORP „Maćko”, 

zostały zbudowane w stoczni w Ustce. 

Do służby weszły na początku lat dzie-

więćdziesiątych ubiegłego wieku. Ich 

długość to 34,5 m, szerokość 8 m, zanu-

rzenie wynosi 3 m. Mają wyporność 

374 t, osiągają prędkość 12 w. Na każ-

dym z okrętów służy 21 marynarzy. Pod-

czas niedawnej modernizacji jednostki 

zostały wyposażone w przeznaczony dla 

nurków system LARS. 

ORP „Wodnik” to okręt szkolny, który 

pozostaje w służbie od 1976 roku. 

Stocznia Północna w Gdańsku zbudo-

wała łącznie pięć tego typu jednostek. 

„Wodnik” jest przeznaczony do rejsów 

szkoleniowo-nawigacyjnych. Jego zało-

ga liczy 56 marynarzy, a na pokładzie 

jest jeszcze miejsce dla stu podchorą-

żych i wykładowców. Jednostka dyspo-

nuje dwoma 23-milimetrowymi armata-

mi ZU-23-M2 oraz dwoma wielkokali-

browymi karabinami maszynowymi 

WKM-Bm 12,7 mm.

Z kolei ORP „Bałtyk” to zbiorniko-

wiec typu ZP-1200M. Został zbudowa-

ny przez Stocznię Marynarki Wojennej 

w Gdyni, a służbę pod biało-czerwoną 

banderą rozpoczął w 1991 roku. Jego 

główne zadanie polega na zaopatrywa-

niu innych okrętów w olej napędowy, 

smary oraz wodę. Może to robić zarów-

no w ruchu, jak i podczas postoju. Na 

pokładzie ma sześć zbiorników na olej 

napędowy (łącznie mogą pomieścić 

1184 t), dwa zbiorniki na wodę (pojem-

ność 100 t), może też przewozić 

24 beczki wypełnione smarami. ORP 

„Bałtyk” został wyposażony również 

w zbiorniki na zużyty olej. Okręt jest 

uzbrojony w dwa podwójne działka 

przeciwlotnicze ZU-23-2PAM kalibru 

23 mm. Jego załoga liczy 35 osób.

Stacja demagnetyzacyjna SD-13 

w służbie pozostaje od przeszło 40 lat. 

Gdyńska Stocznia Marynarki Wojennej 

łącznie zbudowała trzy tego typu jed-

nostki, do dziś w morze wychodzą dwie. 

Zadania stacji wiążą się z niwelowa-

niem pól fizycznych innych okrętów. 

Jednostka jest wyposażona w urządze-

nia do pomiaru i regulacji pól, a także 

w 23-milimetrową armatę. Załogę two-

rzy 35 marynarzy.
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Łowcy

Żołnierze są przygotowani do odparcia ataku nie-
przyjacielskich sił lądowych, powietrznych czy 
morskich. Niestety nawet ci najlepiej wyszkole-
ni są bezradni, gdy mają do czynienia z niewi-

dzialnym przeciwnikiem, czyli różnego rodzaju mikro-
bami. Jeśli choroby zakaźne nie są wykryte i zwalczone 
w porę, mogą zdziesiątkować żołnierskie szeregi. Przed 
takim zagrożeniem chronią specjaliści z wojskowych 
ośrodków medycyny prewencyjnej (WOMP). W całym 
kraju jest pięć takich instytucji – w Krakowie, Bydgosz-
czy, we Wrocławiu, w Gdyni i Modlinie, które podlega-

ją Departamentowi Wojskowej Służby Zdrowia. Każda 
z nich zatrudnia około 60 żołnierzy i pracowników woj-
ska, czyli wysoko wykwalifikowanych lekarzy medycy-
ny i weterynarii, farmaceutów, chemików, fizyków, bio-
logów, diagnostów i laborantów.

DYSKOTEKOWA EPIDEMIA
W historii naszej armii, i to wcale nie takiej odległej, 

zdarzało się, że epidemia błyskawicznie obniżyła do ze-
ra gotowość bojową całych jednostek wojskowych. 
W marcu 2006 roku w ówczesnej 61 Brygadzie Rakieto-

Nawet w czasie pokoju żołnierzom zagraża 
nieprzyjaciel, którego nie pokonają za pomocą 

karabinu, czołgu czy armaty.

mikrobów
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wej Obrony Powietrznej w Skwierzy-
nie doszło do kilku nagłych zachoro-
wań. Na oddział intensywnej opieki 
medycznej szpitala w Gorzowie Wiel-
kopolskim w krótkim czasie trafiło kil-
ku żołnierzy z objawami ostrej posocznicy. Ustalono, 
że zakażenie wywołała bakteria nazywana dwoinką zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych. Było jasne, że w ko-
szarach brygady panuje groźna epidemia. Zakażenie na-
stępuje drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt 
między ludźmi, więc istniała obawa, że choroba może się 
szybko rozprzestrzenić. Do akcji ruszyła grupa inspekto-
rów specjalistów z zespołów: Reagowania Epidemiolo-
gicznego oraz Nadzoru i Kontroli Sanitarnej wrocławskie-
go WOMP-u, którego terenem działania są województwa 
dolnośląskie, śląskie, opolskie i lubuskie. Ich zadaniem 
było nie tylko opanowanie epidemii, lecz także znalezienie 
jej źródła. 

Skwierzyńska jednostka natychmiast została odcięta od 
świata zewnętrznego. Około 200 żołnierzy pododdziału, 
z którego pochodzili chorzy, poddano kilkudniowej kwa-
rantannie. Wszyscy służący i pracujący w jednostce przy-
jęli profilaktycznie silne dawki antybiotyków. WOMP 
przeprowadził zaś dezynfekcję wielu pomieszczeń. Udało 
się też ustalić źródło bakterii. Okazało się, że żołnierz, 
który zachorował jako pierwszy, w czasie przepustki wy-
brał się na dyskotekę. Wśród bawiących się kilka osób by-
ło bezobjawowymi nosicielami bakterii z grupy meningo-
kokowej. Mężczyzna się zaraził i na skutek osłabienia or-
ganizmu, stresu oraz zmiennych temperatur zakażenie 
rozwijało się w piorunującym tempie.

„Bardzo sprawnie opanowaliśmy wówczas zagrożenie. 
Dzięki błyskawicznemu przeciwdziałaniu zespołu pod 
osobistym dowództwem ówczesnego komendanta 
WOMP-u płk. lek. Mieczysława Greckiego żaden z żoł-
nierzy nie umarł. Był to pierwszy tak groźny przypadek 
choroby meningokokowej. Po tych doświadczeniach stwo-
rzono procedury stosowane do dziś.  W środowisku cywil-
nym w kraju wykryto później jeszcze kilka ognisk takiego 
zagrożenia, ale żołnierze byli już bezpieczni”, podsumo-
wał wydarzenia sprzed lat ppłk lek. wet. Dariusz Jackow-
ski, zastępca komendanta WOMP-u we Wrocławiu.

DETEKTYW SANITARNY
Specjaliści z wrocławskiej placówki prewencji medycz-

nej na co dzień wykonują wiele zadań, których wspólnym 
mianownikiem jest ochrona zdrowia żołnierzy i pracowni-
ków wojska. Podzieleni są na pięć zespołów. Jeden planu-
je, organizuje, koordynuje i wykonuje nadzór sanitarny 
nad warunkami higienicznymi w wojsku. Inspektorzy 
sprawdzają pod tym względem miejsca służby i pracy, 

„Przez 15 lat funk-
cjonowania udowod-
niliśmy, że jesteśmy 
instytucją dobrze 
chroniącą zdrowie 
żołnierzy”, mówi płk 
lek. Andrzej Wysoc-
ki, komendant Woj-
skowego Ośrodka 
Medycyny Prewen-
cyjnej we Wrocławiu.

Wrocławski Wojskowy Ośro-

dek Medycyny Prewencyj-

nej powstał 1 lutego 2003 roku 

z połączenia Wojskowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 

Śląskiego Okręgu Wojskowego, 

Wojskowego Okręgowego 

Ośrodka Weterynaryjnego oraz 

zespołu zajmującego się promie-

niowaniem elektromagnetycz-

nym Wojskowego Instytutu Hi-

gieny i Epidemiologii.

ZAWSZE 
GOTOWI

szkoleń, nauczania, a nawet wypoczynku. Kontrolują też 
wszelkie pracownie rentgenowskie w placówkach woj-
skowej służby zdrowia oraz badawczych, które korzysta-
ją z urządzeń emitujących promieniowanie. Oceniają ja-
kość wody, a także warunki przetwarzania żywności i ży-
wienia wojsk w koszarach oraz na poligonie. Prowadzą 
również działania przeciwepidemiologiczne. Ponadto 
sprawdzają wszelkie inwestycje na terenie wojskowym – 
żaden nowy budynek koszarowy, magazynowy, warszta-
towy czy biurowy nie może zostać oddany do użytku bez 
ich akceptacji. 

Ppłk lek. Sebastian Sojka, szef zespołu, uważa, że pra-
ca jego ludzi tylko z pozoru jest spokojna. „Jesteśmy 
traktowani z pewnym dystansem, ponieważ podejmujemy 
ważne decyzje administracyjne, które nie zawsze są ko-
rzystne dla kontrolowanych”, wyjaśnia. Dodał, że po 
tym, jak postanowili zamknąć niektóre oddziały w jed-
nym ze szpitali wojskowych, pojawiło się wiele kompli-
kacji, co wywołało niezadowolenie komendy placówki. 
Dla inspektorów WOMP-u najważniejsze jest jednak do-
bro pacjentów. Zespół prowadzi również punkt szczepień, 
z którego korzystają żołnierze i pracownicy wojska udający 
się za granicę.

KUCHNIA POD KONTROLĄ
Kilka lat temu specjaliści WOMP-u w Bydgoszczy ra-

zem z cywilną Inspekcją Weterynaryjną wstrzymali pro-
dukcję w dużym zakładzie mięsnym na Pomorzu z powodu 
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W HISTORII NASZEJ 
ARMII, I TO WCALE 
NIE TAKIEJ ODLE-
GŁEJ, ZDARZAŁO 
SIĘ, ŻE EPIDEMIA  
BŁYSKAWICZNIE  
OBNIŻYŁA DO ZERA 
GOTOWOŚĆ BOJOWĄ 
CAŁYCH JEDNOSTEK 
WOJSKOWYCH

rażących zaniedbań sanitarnych. Okazało się, że wiele wy-
robów, które trafiły m.in. do kilku jednostek wojskowych, 
może być niebezpiecznych dla konsumentów. Sprawdzono 
wówczas całą dokumentację zakładu. Ustalono, kiedy i do 
jakich koszar trafiły podejrzane produkty. Po przebadaniu 
żywności tę nienadającą się do spożycia zniszczono. Taki-
mi zdarzeniami zajmują się specjaliści z Zespołu Nadzoru 
i Profilaktyki Weterynaryjnej WOMP. 

Lekarze weterynarii zespołu zajmują się też wszystkim, 
co dotyczy zwierząt należących do wojska. W przypadku 
wrocławskiej placówki są to przede wszystkim psy służbo-
we o różnych specjalnościach. W Modlinie zaś dochodzi 
jeszcze opieka nad końmi ze Szwadronu Kawalerii Wojska 
Polskiego. Specjaliści z zespołu zajmują się ich okresowy-
mi badaniami, szczepieniami, sprawdzają, czy zwierzęta są 
wykorzystywane we właściwy sposób. Ponadto razem z In-
spekcją Weterynaryjną nadzorują działania wojskowych 
zgrupowań zadaniowych powoływanych do likwidacji 
ognisk ptasiej grypy czy afrykańskiego pomoru świń. 

Pod kontrolą Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego są zaś 
wszystkie używane w wojsku środki narkotyczne i psycho-
tropowe wykorzystywane w szpitalach i innych placów-
kach wojskowej służby zdrowia, a także te z pakietów me-
dycznych, jakich żołnierze używają na misjach, w rejonach 
objętych działaniami wojennymi. Inspektorzy dopilnowują 
też procedur utylizacji medykamentów.

Wojskowe ośrodki medycyny prewencyjnej włączone są 
do Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowa-

nia w zakresie detekcji czynników biologicznych. W 2016 
roku specjalnie dobrany i wyposażony zespół specjalistów 
wrocławskiego WOMP-u pełnił dyżur w strukturach Sił 
Odpowiedzi NATO.

NIEBEZPIECZNE KOPERTY
Jeśli jest podejrzenie, że w jakimś miejscu nastąpił atak 

terrorystyczny z użyciem broni biologicznej, grupa rozpo-
znania biologicznego, jedna z sekcji Zespołu Reagowania 
Epidemiologicznego, rusza do działania specjalnym samo-
chodem wyposażona w hermetyczne kombinezony z apa-
ratami oddechowymi. W ostatnich niespełna dwóch deka-
dach taka sytuacja zdarzyła się kilka razy – specjaliści 
sprawdzali m.in. listy, w których znaleziono biały proszek 
mogący zawierać wąglika.

Zdaniem ppłk. lek. Marka Pieńkowskiego, szefa Zespołu 
Reagowania Epidemiologicznego, podejmowanie i spraw-
dzanie takiego przedmiotu tylko z pozoru jest niebezpiecz-
ne: „Dla nas podczas wykonywania zadania nie ma żadne-
go zagrożenia. Mamy dobre kombinezony ochronne, odpo-
wiednie wyposażenie. Jesteśmy dobrze wyszkoleni 
i przygotowani, więc robimy wszystko bez emocji i zbędne-
go ryzyka”. 

Na szczęście dotychczasowe alarmy okazywały się fał-
szywe. Grupa jest jednak cały czas gotowa do działania. 
W obecnym stanie etatowym placówki nie jest to łatwe. 
Każdy żołnierz czy pracownik wojska włączony do nieeta-
towej grupy rozpoznania biologicznego około dziesięciu 
dni w miesiącu musi być pod telefonem, gotowy do wyru-
szenia na akcję. Wielu inspektorów WOMP-u brało udział 
w misjach zagranicznych w Syrii, Czadzie, Iraku i Afgani-
stanie. Mjr lek. wet. Anna Bartnicka po misji w Syrii wyje-
chała na IX zmianę do Afganistanu, gdzie była zastępcą 
dowódcy grupy zabezpieczenia medycznego do spraw epi-
demiologii. „Odpowiadałam za nadzór nad żywnością oraz 
jakością wody. Wodę do celów higienicznych dostarczano 
cysternami i przechowywano ją w zbiornikach. Ważne  
było, aby te urządzenia były systematycznie dezynfekowa-
ne, a woda we właściwy sposób chlorowana”, wspomina 
specjalistka. Opowiada też, jak w jednej z małych baz do-
szło do zatrucia. Na szczęście nie była to żadna epidemia. 
Kilka osób po prostu miało kłopoty żołądkowe po miejsco-
wym jedzeniu, którym poczęstowali je afgańscy policjanci. 
Trzeba było jednak wykonać serię badań, aby upewnić się, 
że pozostali żołnierze kontyngentu są bezpieczni. 

W Zespole Laboratoryjnym WOMP akredytowanym od 
lat przez Polskie Centrum Akredytacji bada się jakość wo-
dy pitnej z ujęć mieszczących się na terenach wojskowych 
wszystkich czterech województw oraz dokonuje pomiarów 
promieniowania elekromagnetycznego, hałasu, oświetlenia 
czy zapylenia w środowisku pracy i służby.  
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Przygodę z krwiodawstwem 
rozpocząłem w październiku 
1993 roku. Na porannej zbiór-
ce w Wyższej Szkole Oficer-

skiej Inżynierii Wojskowej we Wro-
cławiu padło pytanie: potrzebna mło-
da krew, kto chce pomóc? Zgłosiłem 
się.  W 2009 roku rozpocząłem służ-
bę w Centrum Szkolenia Wojsk Inży-
nieryjnych i Chemicznych we Wro-
cławiu. Komendant szukał osoby, któ-
ra zajęłaby się organizacją akcji 
krwiodawstwa. I tak w listopadzie 

2009 roku w strukturach 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża powstał klub hono-
rowych dawców krwi. Or-
ganizujemy akcje krwio-
dawstwa, pomagamy dzie-
ciom z domów dziecka 
i świetlic środowiskowych, 
współpracujemy z fundacją 
„Mam marzenie”. Gdy po-
jawiam się na apelu czy 
rozprowadzeniu któregoś 
z pododdziałów Centrum, 
słyszę z szyku: krwiopijca 
idzie – będą nagrody.

Kiedyś zawieźliśmy cze-
kolady dla pacjentów Przy-

lądka Nadziei Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego. Z przyczyn me-
dycznych nie mogliśmy się spotkać 
z dziećmi, ale dostaliśmy własnoręcz-
nie przez nie wykonane laurki. Przed 
jedną z sal stały mamy maluchów. 
Gdy się dowiedziały, kim jesteśmy, 
rzuciły nam się na szyje. Dziękowały 
za naszą krew. W takich momentach 
coś nas ściska w gardle. Wiem, że le-
czenie choroby nowotworowej wyma-
ga co najmniej ośmiu jednostek krwi 
tygodniowo, ratowanie ofiar wypad-
ków – nawet 50 jednostek, a prze-
szczep wątroby – 100.

Ile oddałem krwi oraz jej składni-
ków? Nie robię tego dla liczb i staty-
styk. Każdą donację traktuję jako 
pierwszą. Kto wie, kiedy moja krew 
uratuje komuś życie? Krwiodawstwo 
jest dla mnie pomysłem na pomoc 
bliźniemu. Każdy może to zrobić, 
wystarczy odrobina dobrej woli. Daru 
krwi nie da się przełożyć na żadne 
słowa wdzięczności, nagrody czy za-
szczyty. Podziękowaniem jest każde 
uratowane zdrowie i życie ludzkie. 
Niezmiernie cieszy również włącze-
nie się w tę piękną ideę nowego daw-
cy krwi. MS

Służba: Centrum Szkolenia 

Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych we Wrocławiu

– Krwiodawca od 1993 roku 

– Oddał blisko 40 l krwi

– Prezes Klubu HDK PCK przy 

Centrum Szkolenia Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych 

www.klubhdk.pl

KPT. DARIUSZ 
PADARZ

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

D l a c z e g o  z o s t a ł e m 
k r w i o d a w c ą ?
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W szystko zaczęło się w 2009 roku, gdy wśród 
młodzieży szkolnej zapanowała moda na 
mundur. W jednym z lubelskich liceów 
podjęto decyzję o utworzeniu klasy mundu-

rowej, a miejscowe kuratorium oświaty zaaprobowało in-
nowacyjny program pedagogiczny „Edukacja wojskowa”. 

„W pewnym momencie dokonaliśmy diagnozy potrzeb 
i zainteresowań uczniów, którzy uczyli się w gimnazjum, 
i stwierdziliśmy, że na rynku edukacyjnym w Polsce jest 
bardzo mało szkół czy klas, które rozwijają zainteresowa-
nia i pasje związane z mundurem. W efekcie tego w naszej 
szkole postanowiliśmy utworzyć klasę wojskową”, wspo-
mina Wojciech Kalicki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta i XIV Liceum 
Ogólnokształcącego w Lublinie.

SOLIDNE PODSTAWY WOJSKA
Z naborem uczniów problemu nie było. Pojawiły się na-

tomiast trudności ze znalezieniem wykwalifikowanej ka-
dry pedagogicznej. „Nie było łatwo, bo przecież to szkoła, 
a działalność placówek oświatowych jest regulowana od-
powiednimi przepisami. Trzeba mieć nie tylko kwalifika-
cje związane z prowadzeniem zajęć wojskowo-obronnych, 

lecz także przygotowanie pedagogiczne”, przyznaje dyrek-
tor Wojciech Kalicki i dodaje: „Wynagrodzenie nauczycie-
li w szkole nie może konkurować z zarobkami specjali-
stów w służbach mundurowych, dlatego część osób zainte-
resowanych tą pracą zrezygnowała po przedstawieniu 
warunków finansowych”.

Początkowe problemy nie zniechęciły jednak władz pla-
cówki do rozwijania niecodziennego pomysłu. Szkoła za-
częła promować się w środowisku lokalnym, m.in. na tar-
gach edukacyjnych. Przedstawiciele klasy mundurowej od-
wiedzali gimnazja, co przynosiło efekt w postaci coraz 
większego zainteresowania nowatorską ofertą edukacyjną. 
„Po roku przeprowadziliśmy ewaluację i doszliśmy do 
wniosku, że zainteresowanie jest bardzo duże. Zmodyfiko-
waliśmy również program nauczania na kolejny rok, co za-
owocowało otworzeniem następnych oddziałów”, mówi 
dyrektor. Liczba chętnych wciąż rosła, a szkoła z każdym 
rokiem przyjmowała coraz więcej uczniów. Teraz lubelskie 
liceum ma cztery oddziały mundurowe na każdym pozio-
mie, czyli w sumie 12 klas, co sprawia, że jest jedną z naj-
większych takich placówek w Polsce.

Wraz z rozwojem klas władze XIV LO poszerzały 
również ofertę edukacyjną. Oprócz zajęć programo-

ZA MUNDUREM

MŁODZI 
SZNUREM

Na korytarzach tej szkoły mijają się uczniowie objęci 
pilotażowym programem certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych, członkowie organizacji 
proobronnych i żołnierze wojsk obrony terytorialnej.

P I O T R  R A S Z E W S K I
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wych charakterystycznych dla każdego liceum ogólno-
kształcącego uczniowie oddziałów mundurowych uczą 
się tutaj m.in. bezpieczeństwa i ratownictwa medyczne-
go czy elementów rozpoznania i nawigacji. Podstawo-
wym przedmiotem jest jednak edukacja wojskowa, na 
którą przeznaczone są co najmniej trzy godziny lekcyj-
ne tygodniowo. 

„Początkowo były to klasy, które zajmowały się surviva-
lem czy paintballem. Kształcenia wojskowego nie było 
zbyt dużo. Doszliśmy jednak do wniosku, że jeżeli mamy 
coś robić, to musimy robić to dobrze, a żeby robić to do-
brze, powinniśmy się ukierunkować. Zdecydowaliśmy się 
na wojsko i uznaliśmy, że jeżeli młodzież nosi taki sam 
mundur jak żołnierze, to powinno się od niej wymagać te-
go samego pod względem fizycznym, psychicznym, ale 
też regulaminu i przepisów prawnych”, mówi Damian  
Duda, nauczyciel, sierżant Legii Akademickiej i żołnierz 
wojsk obrony terytorialnej. 

Jakub Kołodziej, drugi z nauczycieli edukacji wojsko-
wej, również członek Legii Akademickiej, dodaje: „Wy-
pracowaliśmy pewien program, na którego podstawie 
przez trzy lata uczymy solidnych podstaw wojskowości. 
Nie chodzi o to, by zrobić z młodego człowieka komando-

sa. Staramy się mu pokazać, jak wygląda służba bądź pra-
ca w służbach mundurowych. Dzięki temu ma pełny obraz 
i po ukończeniu szkoły może zdecydować, czy chce iść 
dalej tą drogą”. 

JAK W ZEGARKU
Trzyletnia nauka w lubelskim liceum rozpoczyna się od 

jesiennego obozu sportowo-kondycyjnego w Bieszcza-
dach. Podczas tygodniowego wyjazdu uczniowie uczestni-
czą m.in. w klasycznych zajęciach survivalowych oraz wy-
konują zadania wymagające sporego wysiłku fizycznego 
i psychicznego. Pierwszoklasiści biorą udział w codzien-
nych, ciężkich i wyczerpujących marszach kondycyjnych, 
przechodzą również wstępne szkolenie z obsługi broni. 
„Dostają tam mocno w kość”, śmieje się Jakub Kołodziej 
i dodaje: „Śpią w ziemiankach lub szałasach. Są pozba-
wieni komunikacji, podstawowych udogodnień, jak prysz-
nic czy łóżko. Zostają w lesie i jak sobie pościelą, tak się 
wyśpią. Jeśli zbudują dziurawy szałas, to będzie im kapało 
na głowę”.

Potwierdza to Damian Duda: „Zaczynamy od obierania 
ziemniaków. Niektórzy uczniowie sobie z tym radzą, po-
dobnie jak z bytowaniem w lesie, ale są też tacy, dla któ-

„Młodzi ludzie dobrze wiedzą, czego 
chcą i po co tu przyszli”, przekonuje 
Damian Duda, nauczyciel, żołnierz 
wojsk obrony terytorialnej.

KILKUDZIESIĘCIU 
UCZNIÓW KLASY  
MATURALNEJ TEGO  
LICEUM NIEDAWNO 
WSTĄPIŁO W SZERE-
GI 2 LUBELSKIEJ 
BRYGADY OBRONY 
TERYTORIALNEJ
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rych problemem jest zrobienie kanapki czy pro-
stego posiłku. Po powrocie nie tylko potrafią le-
piej o siebie zadbać, ale też przekonują się, czy 
wybór tej szkoły był słuszny”, opisuje wycho-
wawca i instruktor lubelskiego liceum.

Okazuje się, że ekstremalne warunki, na któ-
re młodzi ludzie są skazani już na początku, nie 
zniechęcają ich, a pierwszy tak wymagający 
obóz uczniowie traktują nie tylko jako naukę, 
lecz także wyjątkową przygodę. „Było bardzo 
ciężko, zwłaszcza że już pierwszej nocy, niewy-
spany i zmęczony po podróży, miałem wartę od 
godziny 1.00 do 2.00. To był pierwszy miesiąc 
w tej szkole i już pojawił się wyjątkowy rygor. 
Trzeba jednak przyznać, że po takich »atrak-
cjach« człowiek chodzi jak w zegarku”, ocenia 
Sebastian Bielecki, uczeń drugiej klasy XIV Li-
ceum Ogólnokształcącego.

Oprócz obozu sportowo-kondycyjnego, który 
jest zwieńczeniem pierwszych tygodni nauki, 
uczniowie wykorzystują ten czas na klasyczne 
szkolenie unitarne. Poznają również regulamin 
klas mundurowych, według którego składają 
wojskowe meldunki w trakcie zajęć, a nauczy-
ciele egzekwują właściwe zachowanie czy 
ubiór. Po trzech miesiącach jest ślubowanie. 
„Organizujemy je na wzór przysięgi wojskowej. 
Podstawową różnicą jest jednak rota, bo ucznio-
wie zamiast »przysięgam«, mówią »ślubuję«”. 
Widać jednak, że jest to dla nich niezwykle 
przejmująca chwila i ważna ceremonia, zwłasz-

cza że staramy się ją organizować z odpowied-
nią oprawą, m.in. z orkiestrą wojskową”, wyja-
śnia Damian Duda. 

Ślubowanie kończy wstępny etap nauki i jed-
nocześnie rozpoczyna kolejny, w którym ucznio-
wie zaczynają przyswajać przedmioty specjali-
styczne. „Uczymy m.in. bronioznawstwa. Po 
czterech miesiącach nasza młodzież strzela 
z normalnej broni palnej, najczęściej z karabin-
ków AK-47, ale też z broni krótkiej. Prowadzimy 
również szkolenia indywidualne, m.in. z kom-
pleksowej obsługi broni”, wyjaśnia Damian  
Duda. Nauczyciele dowodzą, że starają się pro-
wadzić te zajęcia w najbardziej przystępny spo-
sób, co potwierdzają również ich podopieczni.

„Edukacja wojskowa w praktyce jest nie tylko 
przydatna, ale też ciekawa. Uczymy się postaw 
strzeleckich, budowy broni, rozkładania jej i skła-
dania, poznajemy wszelkie rodzaje naboi i ich po-
dział”, przyznaje Anna Barszczuk, uczennica dru-
giej klasy. „Jestem tu z powodu zafascynowania 
mundurem i sprawami związanymi z wojskiem. 
Liczyłam, że ta szkoła będzie najlepszym wybo-
rem i się nie pomyliłam”, dodaje. 

EDUKACYJNY KATALIZATOR
W drugiej klasie uczniowie przechodzą szko-

lenie z taktyki, nawigacji i łączności oraz innych 
dziedzin, przede wszystkim tych, które zakłada, 
wdrożony przez Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, program pilotażowy dla szkół prowadzą-

Oprócz zajęć z edukacji wojskowej uczniowie klas mundurowych przechodzą m.in. szkolenia z taktyki, nawigacji i łączności  
oraz bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego.

Trzyletnia nauka 
w lubelskim liceum 
rozpoczyna się od 
jesiennego obozu 
sportowo-kondycyj-
nego w Bieszcza-
dach. Podczas ty-
godniowego wyjaz-
du uczniowie 
uczestniczą m.in. 
w klasycznych zaję-
ciach survivalo-
wych.
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cych piony certyfikowanych wojskowych klas munduro-
wych. Lubelskie liceum jest bowiem jedną z 57 szkół 
w Polsce i pięciu w Lubelskiem, które zakwalifikowały się 
do resortowego programu. Zresztą przedstawiciele placów-
ki z Lublina uczestniczyli w pracach przygotowawczych do 
tego projektu. „Gdy w marcu ubiegłego roku Ministerstwo 
Obrony Narodowej postanowiło wspomóc działalność klas 
mundurowych w całej Polsce, ówczesny wiceminister Mi-
chał Dworczyk zaprosił kilka osób na spotkanie. Wraz 
z sierż. Damianem Dudą byliśmy zaproszeni do grupy ro-
boczej, inicjującej działania, które miały doprowadzić do 
ujednolicenia programu nauczania w klasach wojskowych 
w całej Polsce”, wspomina Wojciech Kalicki. 

Uczniowie z obecnych drugich klas naukę w ramach pi-
lotażowego programu będą kontynuowali również w przy-
szłym roku szkolnym, bo koncepcja resortowa zakłada 
wsparcie oddziałów mundurowych także w klasie matural-
nej. Zresztą lubelska placówka już poczyniła starania, by 
znaleźć się w kolejnej edycji ministerialnego programu. 
„Kilka tygodni temu dostaliśmy informację, że od wrze-
śnia będziemy uwzględnieni w następnym pilotażu i bę-
dziemy mogli aplikować o kolejne środki, bo ministerstwo 
wspiera nas również finansowo. Dzięki temu będziemy 
mogli uzyskać dofinansowanie do wyposażenia klas mun-
durowych, m.in. w mundury. To jest dla nas bardzo ważne, 
bo mamy uczniów o różnym statusie materialnym i cza-
sem nawet zakup wyposażenia jest dla nich sporym obcią-
żeniem finansowym”, przyznaje dyrektor XIV Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Poza edukacją wojskową i programem realizowanym 
zgodnie z wytycznymi MON-u w ciągu trzech lat ucznio-

wie lubelskiego liceum przechodzą również wiele in-
nych, dodatkowych specjalistycznych szkoleń bojowych. 
Są to m.in. zajęcia strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, 
z ochrony przed bronią masowego rażenia, ochrony 
i obrony obiektów czy terenoznawstwa i sztuk walki. 
„Zatrudniamy m.in. nauczyciela z uprawnieniami strze-
lectwa sportowego oraz instruktora sztuk walki, a uczeń 
otrzymuje świadectwo z ocenami z tych przedmiotów”, 
przyznaje dyrektor Kalicki. „Mamy zajęcia na pływalni, 
bo egzamin na uczelnię wojskową to przecież również 
test sprawności fizycznej. Ponadto współpracujemy  
m.in. z aeroklubem w Radawcu. Dzięki temu w 2017 ro-
ku w wakacje ponad 50 uczniów przeszło specjalistyczny 
kurs spadochronowy, czyli tygodniowe zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne”, dodaje Kalicki.

Szkoła współpracuje również z lubelskimi jednostkami 
wojskowymi, m.in. z Wielonarodową Brygadą i Wyższą 
Szkołą Oficerską Sił Powietrznych oraz uczelniami woj-
skowymi, np. z Wojskową Akademią Techniczną i Akade-
mią Sztuki Wojennej. „Dzięki temu nasi absolwenci dość 
często trafiają na uczelnie wojskowe, choć trudno się do 
nich dostać. Wybierają też kierunki, które w ostatnich la-
tach powstają na uczelniach cywilnych, czyli m.in. studia 
z dziedziny bezpieczeństwa narodowego. Gros z nich po-
dejmuje pracę w różnych służbach mundurowych – policji, 
straży miejskiej czy straży granicznej – ale przede wszyst-
kim trafia do zawodowej służby wojskowej”, wylicza  
dyrektor lubelskiego liceum. 

Z kolei Damian Duda przyznaje: „Jesteśmy takim deli-
katnym katalizatorem, dzięki któremu zwiększa się liczba 
młodzieży składającej dokumenty do pracy w służbach 
mundurowych. Zresztą naszych absolwentów nie trzeba do 
tego szczególnie namawiać. Młodzi ludzie dobrze wiedzą, 
czego chcą i po co tu przyszli. Oczywiście są tacy, którzy 
po trzech latach uznają, że to nie dla nich. To też jest waż-
ne, bo jeżeli z pełną odpowiedzialnością stwierdzą, że nie 
nadają się do służby, to jest to również nasz sukces peda-
gogiczny”, przyznaje nauczyciel.

Co ciekawe, kilkudziesięciu uczniów klasy maturalnej 
wstąpiło niedawno w szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. „Około 40 osób już złożyło przysięgę 
wojskową. Wiele z nich to członkowie Legii Akademic-
kiej”, zdradza Damian Duda. „Gdy niedawno prowadzi-
łem spotkanie ze studentami, którzy na Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej będą przechodzili szkolenie teore-
tyczne w ramach programu »Legia Akademicka«, w auli 
widziałem wielu swoich uczniów. Mimo że nie znaleźli 
miejsca w WOT, wybrali właśnie tę drogę. Nasza szkoła 
jest więc rzeczywistym przykładem tego, że koncepcja 
Ministerstwa Obrony Narodowej sprawdza się w prakty-
ce”, przyznaje nauczyciel z lubelskiego liceum. 

LUBELSKIE LICEUM JEST 
JEDNĄ Z 57 SZKÓŁ W POLSCE  
I PIĘCIU W LUBELSKIEM, 
KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ 
DO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU 
MINISTERSTWA OBRONY

Zajęcia w II klasie, objętej programem dla szkół prowadzą-
cych piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
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Zderzenia z paragrafem

AWANS NA STARSZEGO 
SZEREGOWEGO
Jakie są warunki awansu ze stopnia szere-
gowego na starszego szeregowego? Czy obo-
wiązuje wymóg minimum pięciu lat służby 
zawodowej oraz ocena bardzo dobra z opi-
niowania? Czy do tych pięciu lat możliwe 
jest wliczenie czteromiesięcznego szkolenia 
przygotowawczego do NSR-u?

 Na starszego szeregowego będzie mógł 
awansować każdy, kto spełni wymagania 
określone w art. 42 ustawy. Spełnione muszą 
zostać łącznie dwa warunki: co najmniej pięć 
lat służby na stanowisku służbowym w posia-
danym stopniu wojskowym oraz uzyskanie 
ogólnej oceny co najmniej bardzo dobrej 

w ostatniej opinii służbowej. Jeżeli przema-
wiają za tym potrzeby sił zbrojnych, okres 
służby na stanowisku służbowym w posiada-
nym stopniu wojskowym może być krótszy, 
jednak nie krótszy niż trzy lata. Zgodnie z ty-
mi zapisami szkolenie przygotowawcze do 
NSR-u nie może zostać wliczone do stażu 
służby uwzględnianego przy awansie na sto-
pień starszego szeregowego.

Podstawa prawna: ustawa z 11 września 2003 
roku (DzU z 2010 nr 90 poz. 593 z późn. zm.) – 
art. 42 ust. 1. 

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

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

ROBERT KŁOSIŃSKI
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WYMIANA MUNDURU
Zmieniłem służbę z wojsk lądowych na siły 
powietrzne. Czy są przepisy mówiące o wy-
mianie całego zestawu galowego i wyjścio-
wego z „zielonego” na „stalowy”? Czy po 
prostu muszę teraz sam wszystko kupić?

  Tytułem wstępu podkreślić należy, iż 
zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia ministra 
obrony narodowej z 31 grudnia 2014 roku 
w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz 
noszenia mundurów i oznak wojskowych 
przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełnią-
cych służbę kandydacką, ubiór galowy i wyj-
ściowy wojsk lądowych żołnierze noszą w ko-
lorze khaki, a koszule i koszulobluzy w kolorze 
białym i khaki. Z kolei ubiór galowy i wyjścio-
wy sił powietrznych żołnierze noszą w kolo-
rze stalowym, a koszule i koszulobluzy w ko-
lorze białym i stalowym. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że żołnierzy wojsk lądowych 
i sił powietrznych obowiązuje odmienny ze-
staw umundurowania. 

Odnosząc się do zapytania, trzeba zazna-
czyć, że zgodnie z § 11 pkt 1 rozporządzenia 
ministra obrony narodowej w sprawie umun-
durowania i wyekwipowania żołnierzy zawo-
dowych i żołnierzy pełniących służbę kandy-
dacką, żołnierz zawodowy wyznaczony na 
stanowisko służbowe w jednostce wojskowej 
rodzaju sił zbrojnych, w którym obowiązuje 
odmienny kolor umundurowania, nie otrzy-
muje dodatkowo umundurowania i wyekwi-
powania, przemundurowanie zaś tego żołnie-
rza następuje z upływem okresu używalności 
przedmiotów wydawanych w naturze na 
własność. Wyjaśnić należy też, iż żołnierz 

otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie 
z przeznaczeniem do użytkowania na okres 
wskazany w załącznikach do rozporządzenia 
lub na czas wykonywania określonych 
czynności służbowych, zwany okresem uży-
walności. Tak więc żołnierz, który zmienił 
jednostkę wojskową na taką, w której obo-
wiązuje odmienny kolor umundurowania, 
zostanie przemundurowany, ale dopiero po 
upływie okresu używalności przedmiotów 
wydanych mu wcześniej. 

Okresy używalności określa załącznik nr 1 
rozporządzenia w sprawie umundurowania 
i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żoł-
nierzy pełniących służbę kandydacką. 

Niezależnie jednak od powyższego, zgodnie 
z § 11 pkt 2 wymienionego rozporządzenia, 
żołnierz zawodowy może być także zwolniony 
przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki 
wojskowej z obowiązku przemundurowania – 
na własny wniosek. 

Resumując, należy stwierdzić, że żołnierz, 
który zmienił rodzaj sił zbrojnych z wojsk lą-
dowych na siły powietrzne, zostanie przemun-
durowany po upływie odpowiednich okresów 
używalności wydanych mu przedmiotów. Nie-
mniej jednak, żołnierz zawodowy może rów-
nież zwrócić się z wnioskiem o zwolnienie 
z obowiązku przemundurowania. Wobec tego, 
w odpowiedzi na zadane pytanie należy 
stwierdzić, że żołnierz nie ma bezwzględnego 
obowiązku wymiany umundurowania na swój 
własny koszt.

Podstawy prawne: rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 października w sprawie 
umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kan-
dydacką (DzU z 2014 poz. 1615) – § 5, § 11 pkt 1 i 2; rozporządzenie ministra obrony naro-
dowej z 31 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia mun-
durów i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandy-
dacką (DzU z 2015 poz. 173) – § 5 ust. 2.

ANETA KLIMOWICZ 

Kancelaria Radców Prawnych s.c.  

K. Przymęcka & J. P. Przymęcki
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NIŻSZA MUNDURÓWKA
Jednorazowy dodatek finansowy dla oficerów młodszych  

oraz niższa kwota mundurówki – to propozycje zmian 
w przepisach mundurowych. 

S P R A W Y  Ż O Ł N I E R Z Y

LIMITY NA STUDIA
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Resort obrony narodowej określił w projek-
cie rozporządzenia liczbę osób, które będą 

mogły rozpocząć studia mundurowe. Przewi-
dziano miejsca dla 1315 osób. 

Najwięcej, bo aż 750 miejsc przygotowała 
dla maturzystów Wojskowa Akademia Tech-
niczna. 163 osoby będą mogły studiować elek-
tronikę i telekomunikację, 107 miejsc zapew-
niono na kryptologii i cyberbezpieczeństwie, 
61 na budownictwie, a 56 na mechanice i bu-
dowie maszyn. Zainteresowani studiami woj-
skowymi w WAT będą też mogli wybrać po-
zostałe kierunki z łącznej ich liczby 11. Do 
wyboru są: mechatronika (90), informatyka 
(80), logistyka  (60), geodezja i kartografia 
(48),  lotnictwo i kosmonautyka (40), inżynie-
ria bezpieczeństwa  (25) oraz chemia  (20).

Wrocławska Akademia Wojsk Lądowych pla-
nuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 
340 kandydatów na oficerów. 234 osoby będą 
mogły się kształcić w dowodzeniu (zarządzaniu), 
76 wybrać inżynierię bezpieczeństwa, a 30 logi-
stykę. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdy-
ni na maturzystów będzie czekało 115 miejsc. 
Najwięcej, 37 osób, zostanie przyjętych na kieru-
nek systemy informacyjne w bezpieczeństwie na 
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. 
Przyszli oficerowie MW będą mogli kształcić się 
także na wydziałach: nawigacji (28 miejsc), in-
formatyki, mechaniki i budowy maszyn (po 
20 miejsc) oraz mechatroniki (10). Wyższa Szko-
ła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oferuje 
w sumie 110 miejsc – po 20 na logistyce oraz na-
wigacji, 70 na lotnictwie i kosmonautyce. 

Rekrutacja ruszy 1 marca 2018 roku. Limit 
miejsc na studiach dla przyszłych oficerów ro-
śnie sukcesywnie od dwóch lat. PG/PZ

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało pro-
jekt rozporządzenia dotyczącego równoważnika 

pieniężnego, przysługującego żołnierzom na zakup 
umundurowania, w tym mundurów galowych i wyjścio-
wych, oraz na jego czyszczenie. Stawki przyszłorocznej 
mundurówki miałyby być o kilkanaście procent niższe 
od obecnie obowiązujących. Głównym powodem takiej 
decyzji są zmiany w normach należności przedmiotów 
umundurowania. Zniknęły z nich na przykład mundury 
wyjściowe letnie dla wszystkich żołnierzy zawodowych, 
a także czapka i rękawiczki zimowe wydawane szerego-
wym i marynarzom do 24. miesiąca służby. Zmieniły 
się również należności półbutów galowych i krawatów. 
Na obniżenie mundurówki wpłynął też spadek cen 
czyszczenia i prania przedmiotów uzbrojenia i wyposa-

żenia. W efekcie zmian przyszłoroczne świadczenie 
będzie nieznacznie niższe. Na przykład pułkownik 
wojsk lądowych pracujący w sztabie otrzyma 2574 zł 
(teraz – 2618 zł), a kapitan – 2529 zł (2567 zł). W przy-
padku podoficera sztabowca sił powietrznych mundu-
rówka wyniesie 2583 zł (2673 zł), a specjalisty z bazy 
lotniczej – 2493 zł (2635 zł). Szeregowi ze stażem krót-
szym niż dwa lata pracujący w jednostce otrzymają 
395 zł (w minionym roku 524 zł), a szeregowi, którzy 
służą dłużej niż dwa lata, na stanowisku w sztabie – 
2406 zł (2431 zł).

Zaproponowane rozwiązania będą dotyczyły dopiero 
przyszłego roku, ponieważ mundurówka jest wypłacana 
według stanu prawnego na dzień 1 stycznia. W tym roku 
stawki świadczenia pozostają bez zmian.  PG/PZ

1315
KANDYDATÓW 
NA OFICERÓW
będzie mogło 

rozpocząć w tym 
roku studia 
mundurowe.
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Wojsko dla szkół
Ruszył nabór do drugiej edycji 

pilotażowego programu MON-u wsparcia 
dla klas mundurowych. Zgłoszenia 

można wysyłać do 12 lutego.

Od września ubiegłego roku ruszy-
ła pierwsza edycja „Programu 

wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących Piony Certyfikowa-
nych Wojskowych Klas Munduro-
wych”. Bierze w niej udział 58 szkół 
z całej Polski. Zainteresowanie wspar-
ciem Ministerstwa Obrony Narodowej 
jest jednak dużo większe, dlatego 
władze resortu podjęły decyzję o ko-
lejnej edycji. 

Na zgłoszenia zainteresowanych 
placówek przedstawiciele Biura do 
spraw Proobronnych czekają do 12 lu-
tego. Szkoły, które chcą wziąć udział 
w programie, oprócz utworzenia klas 
mundurowych (działających co naj-
mniej przez trzy lata) muszą spełnić 
kilka dodatkowych warunków. To  

m.in. udokumentowane prowadzenie 
szkolenia wojskowego dla uczniów, na 
przykład w formie autorskiego pro-
gramu nauczania, i odpowiednia baza 
szkoleniowa. W przypadku zaintere-
sowania przekraczającego liczbę 
miejsc będą się liczyć także: dotych-
czasowe współdziałanie z wojskiem, 
w tym zawarte porozumienia o współ-
pracy z jednostkami, wspólne przed-
sięwzięcia, a także opinie z właściwe-
go terytorialnie wojewódzkiego sztabu 
wojskowego oraz kuratorium.

Do programu zostanie zakwalifiko-
wanych około stu placówek. Staną się 
one częścią powiatowej sieci szkół 
certyfikowanych przez MON. Będą 
objęte wsparciem resortu obrony pod 
względem merytorycznym, logistycz-

Stopnie 
po nowemu

MON planuje wprowadzić 
nowe wzory stopni wojskowych 

oficerów młodszych. 

Przygotowany przez MON projekt 
rozporządzenia określa rodzaje, 

zestawy i wzory umundurowania oraz 
oznak wojskowych noszonych przez 
żołnierzy zawodowych i pełniących 
służbę kandydacką. Dokument zakła-
da m.in. zmianę w wyglądzie stopni 
oficerów młodszych. Chodzi w sumie 

o sześć stopni: podporucznika, po-
rucznika i kapitana oraz podporuczni-
ka marynarki, porucznika marynarki 
i kapitana marynarki. 

Oficerowie młodsi utracą na nara-
miennikach po jednej gwiazdce. 
W efekcie podporucznik będzie miał 
na pagonie jedną gwiazdkę, porucz-
nik – dwie gwiazdki, a kapitan – trzy. 
W przypadku oficerów młodszych 
marynarki zmiana będzie polegała na 
likwidacji po jednym pasku w każ-
dym ze stopni wojskowych, odpo-
wiednio do ograniczenia w przypad-
ku gwiazdek. Oprócz kółka, zwycza-
jowo zwanego pętlą Nelsona, kapitan 
będzie miał trzy paski, porucznik – 
dwa, a podporucznik – jeden pasek. 

nym i finansowym. Informacja o za-
kwalifikowaniu do programu ma zo-
stać podana na przełomie marca 
i kwietnia. 

Program ruszy 1 września 2018 ro-
ku. Uczniowie przejdą szkolenie obej-
mujące w sumie 185 godzin lekcyj-
nych. Podczas zajęć, organizowanych 
ze wsparciem jednostek wojskowych, 
centrów szkolenia i terenowych orga-
nów administracji wojskowej, mło-
dzież pozna m.in. regulaminy wojsko-
we i musztrę, zagadnienia profilakty-
ki i dyscypliny wojskowej, przejdzie 
też szkolenie inżynieryjno-saperskie 
oraz bojowe, w tym taktykę i szkole-
nie strzeleckie. Przewidziano także 
wyjazdy poligonowe. 

Zgodnie z założeniami programu 
uczniowie biorący w nim udział mają 
też m.in. pierwszeństwo w ubieganiu 
się o przyjęcie do zawodowej i teryto-
rialnej służby wojskowej oraz 
ułatwienia podczas egzaminów 
wstępnych do uczelni wojskowych. 
PG/PZ

Szczegółowe informacje o programie  
są dostępne na stronie Biura do spraw 
Proobronnych: www.bdsp.mil.pl

Na zakup nowych wzorów stopni ofi-
cerowie młodsi otrzymają jednorazo-
wy dodatek finansowy. 

Przedwojenne wzory stopni woj-
skowych mają zostać przywrócone 
w setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 11 listopada 
2018 roku. Będzie to powrót do za-
sad obowiązujących w II RP.

Projekt określa także wzory oraz 
zasady noszenia umundurowania 
przez żołnierzy wojsk obrony teryto-
rialnej. Przepisy wprowadzają m.in. 
oliwkowy beret przypisany do żołnie-
rzy tej formacji. W dokumencie zapi-
sano, że do ubiorów polowych, za-
miast beretu, będą oni mogli wkładać 
rogatywkę polową. PG/PZ
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Rozpoczęcie budowy pierwszego 
chińskiego superlotniskowca 

wydaje się faktem. Jest jednak mnóstwo 
pytań co do konstrukcji, wyposażenia i napędu 

tej jednostki.

P AW E Ł  B E H R E N D T

Chiński 
lotniskowiec  

Liaoning 
widziany  

od strony  
Hong Kongu 
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hiński program budowy lotniskow-
ców nabiera coraz większego roz-
machu. Kupiona na Ukrainie nie-
ukończona bliźniacza jednostka 
„Admirała Kuzniecowa” – „Wa-
riag” pozwoliła zdobyć pierwsze 
doświadczenia w tej dziedzinie za-
równo chińskiemu przemysłowi 

stoczniowemu, jak i marynarce wojennej. Pomi-
mo agresywnej propagandy tamtejsi admirało-
wie od początku nie kryli, że uznają „Liaoninga” 
(typ 001) za okręt szkolny o znikomej wartości 
bojowej. Udoskonalona wersja „Liaoninga”, 
oznaczona jako typ 001A (w mediach pojawia 
się również nazwa własna okrętu „Shandong”), 
także wydaje się bardziej przymiarką do budowy 
prawdziwych lotniskowców niż pełnowartościo-
wym okrętem. Chińska admiralicja dość kry-
tycznie ocenia radziecką koncepcję jednostek tej 
klasy. Podczas wykańczania „Wariaga”, czyli 
„Liaoninga”, do projektu podobno wprowadzo-
no ponad tysiąc poprawek, dotyczących głównie 
układu napędowego. Nie kryto przy tym, że 
okręty mają być wzorowane na amerykańskich 
superlotniskowcach.

ATOMOWY CZY KONWENCJONALNY?
W połowie lutego 2013 roku, czyli zaledwie 

pięć miesięcy po wejściu do służby „Liaonin-
ga”, pojawiły się pierwsze konkretne dowody 
na to, że trwają prace nad superlotniskowcem 

wyposażonym w katapulty startowe. Chińska 
Korporacja Przemysłu Stoczniowego (China 
Shipbuilding Industry Corporation – CSIC) 
opublikowała wówczas na swojej oficjalnej 
stronie internetowej raport dotyczący prac nad 
rozwojem „kluczowych technologii i procedur 
bezpieczeństwa dla okrętu o napędzie atomo-
wym”, prowadzonych w 719 Instytucie w Wu-
han. Raport po dwóch dniach został jednak 
usunięty. 

Zdaniem ekspertów dokument mógł doty-
czyć jedynie prac nad napędem atomowym dla 
lotniskowca. W przypadku okrętów podwod-
nych podobne technologie są w Chinach już od 
lat znane i stosowane w praktyce. CSIC należy 
do największych chińskich przedsiębiorstw 
stoczniowych i powierzenie mu prac nad atomo-
wym lotniskowcem wydawało się jak najbar-
dziej naturalne. Usunięcie raportu mogło być ty-
powym dla chińskich wojsk „kontrolowanym 
przeciekiem”. W ciągu następnych miesięcy po-
jawiły się bowiem kolejne informacje, których 
źródłem było „najwyższe dowództwo Chińskiej 
Armii Ludowo-Wyzwoleńczej”. Dotyczyły one 
okrętu o wyporności rzędu 110 tys. t (w oficjal-
nych wypowiedziach pojawiała się wyporność 
znacznie mniejsza – 80 tys.). 

Wprawdzie w Chinach opanowano budowę 
i eksploatację siłowni jądrowych dla okrętów 
podwodnych, ale zaprojektowanie atomowego 
napędu dla jednostek nawodnych to zupełnie 

C P
L

A
A

F

Ile lotniskowców 
chcą mieć Chiny? 
W spekulacjach  
i publikacjach me-
dialnych oraz postu-
latach ze strony sił 
zbrojnych pojawiała 
się liczba od trzech 
do siedmiu okrętów, 
przy czym najczę-
ściej mówi się o sze-
ściu jednostkach.
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inna sprawa. Najwyraźniej to zadanie przerosło chińskich 
inżynierów, bo z czasem budowę atomowego lotniskowca 
zaczęto przesuwać coraz dalej w przyszłość.

Okręt, określany już jako typ 002, stał się więc jednost-
ką konwencjonalną. Pojawiły się jednak głosy, że kon-
wencjonalny układ napędowy nie będzie w stanie dostar-
czyć odpowiedniej ilości energii do wykorzystania kata-
pult elektromagnetycznych i tego rodzaju aerofiniszerów. 
Chińska marynarka wojenna miała uznać, że opracowanie 
odpowiednio wydajnych i niezawodnych systemów zaj-
mie zbyt dużo czasu i lepiej polegać na sprawdzonych 
rozwiązaniach.

Rozpoczęcie budowy pierwszego superlotniskowca wy-
daje się faktem, problemem jest jednak ustalenie wiary-
godnej daty rozpoczęcia prac. Według jednych źródeł ru-
szyły one w marcu 2015 roku, według innych jedenaście 
miesięcy później. Z kolei anonimowe źródło z szanghaj-
skiej stoczni Jiangnan, mającej odpowiadać za budowę 
okrętu, powiadomiło o rozpoczęciu cięcia blach 
29 czerwca 2017 roku. Z dostępnych informacji wynika, 

że lotniskowiec wymiarami będzie zbliżony do amery-
kańskiego typu Kitty Hawk. Jednostka ma mieć wypor-
ność 80–85 tys. t oraz 320 m długości. W skład skrzydła 
lotniczego wejdzie 36–48 myśliwców J-15 i cztery samo-
loty wczesnego ostrzegania. 

JAKIE LOTNICTWO POKŁADOWE?
Od samego początku są ogromne problemy z odpowied-

nimi samolotami. Uruchomiono wprawdzie produkcję my-
śliwca J-15 (kopia Su-33), ale ma być ona małoseryjna, 
niewystarczająca nawet do skompletowania grupy lotniczej 
„Liaoninga”. Sama konstrukcja okrętu (skocznia startowa) 
uniemożliwia zresztą wykorzystanie samolotów wczesne-
go ostrzegania, transportowych oraz latających cystern. Na 
dwóch pierwszych lotniskowcach zadania pomocnicze 
muszą zatem wypełniać śmigłowce.

Za priorytet uznano opracowanie pokładowego samolo-
tu wczesnego ostrzegania. Pierwsze doniesienia na temat 
chińskiego odpowiednika E-2 Hawkeye pojawiły się na 
początku 2017 roku. Kolejne zdjęcia, upublicznione kilka 

KONSTRUKCJA LIAONINGA UNIEMOŻLI-
WIA UŻYWANIE SAMOLOTÓW WCZE-
SNEGO OSTRZEGANIA, TRANSPORTO-
WYCH I LATAJĄCYCH CYSTERN 
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miesięcy później, potwierdziły istnienie maszy-
ny podobnej do E-2 i Jaka-44. Wiadomo też, że 
w 701 Instytucie prowadzi się jej intensywne te-
sty. Jeszcze w styczniu 2017 roku wyciekły do-
kumenty, według których korporacja lotnicza 
AVIC (Aviation Industry Corporation of Chi-
na) powierzyła przynajmniej część prac nad 
maszyną zespołowi badawczemu uczestniczą-
cemu w projektowaniu ciężkiego samolotu 
transportowego Y-20 oraz bombowca nowej 
generacji. 

Położony nad jeziorem Huangjia 701 Insty-
tut odgrywa znaczącą rolę w rozwoju chińskiej 
floty. Zbudowano tam naturalnych rozmiarów 
makietę pokładu lotniskowca. Na zrobionych 
wiosną 2017 roku zdjęciach satelitarnych wi-
dać, że obiekt został gruntownie przebudowa-
ny, zniknęła skocznia startowa, nadbudówkę 
zaś zmniejszono o jedną trzecią w stosunku do 
„Shandonga”. Na pokładzie wyraźnie widać 
dwa samoloty: myśliwiec J-15 i maszynę po-
dobną do E-2. Pojawiły się także informacje 
o rozpoczęciu przez trzy zespoły badawcze 
prac nad radarem AESA dla pokładowego sa-
molotu wczesnego ostrzegania. Wiadomo rów-
nież, że podlegający AVIC Jonhon Optronic 
Technology pracuje nad układami chłodzenia 
dla takiej maszyny.

Jeszcze większą rewelacją są doniesienia 
o rzekomych pracach nad pokładową wersją 
myśliwca w technologii stealth J-20. Początko-
wo odrzucano taką możliwość ze względu na 
duże rozmiary samolotu. W roli myśliwca po-
kładowego widziano natomiast mniejszy J-31. 
Na przełomie sierpnia i września 2017 roku 
pojawiło się jednak sporo informacji sugerują-
cych, że zwycięzcą w rywalizacji został J-20. 
Ukazały się także grafiki przedstawiające my-
śliwiec wyposażony w hak do lądowania. 

Informacji o rozpoczęciu cięcia blach pod 
lotniskowiec typu 002 towarzyszyły rysunki, 
na jednym z nich widać proponowany sposób 
parkowania samolotów w hangarze. Ilustracja 
przedstawia J-20 ze złożonymi skrzydłami. Po-
nadto w pekińskim muzeum wojska już wiosną 
2017 roku pojawiła się makieta lotniskowca 
atomowego (typ 003?) wyposażonego w kata-
pulty startowe. Umieszczono na niej myśliwiec 
J-20 (w wersji pokładowej), chiński odpowied-
nik E-2/Jaka-44, oraz drony do złudzenia przy-
pominające amerykańskie X-47B.

Działania propagandy oraz dyskusje eksper-
tów i miłośników lotnictwa spotęgowały do tego 
stopnia chaos wokół domniemanej wersji pokła-
dowej J-20, że głos w sprawie zabrał kadm. 
Zhang Zhaochang. Według niego ta maszyna 
nie nadaje się do służby na lotniskowcach. 
Przede wszystkim jej konstrukcja jest zbyt sła-
ba, żeby wytrzymywać starty i lądowania na 
pokładzie. Kontradmirał zwrócił także 
uwagę na zbyt mały ciąg silników, unie-
możliwiający start bez pomocy katapulty. 

Myśliwiec jest też zbyt duży, aby nim 
swobodnie operować na ciasnych pokła-
dach lotniskowców. Zhang wypunktował 
również rzadko wspominany aspekt służby sa-
molotów pokładowych – nie wiadomo, jak 
w warunkach wysokiej wilgotności i zasolenia 
zachowa się pokrywająca J-20 powłoka absor-
bująca fale radarowe. Zastrzeżenia te dotyczą 
jednak „Liaoninga” i „Shandonga”. Tymczasem 
doniesienia o pokładowym J-20 pojawiały się 
zawsze w kontekście dużo większego i wyposa-

LIAONING UZNAWANY 
JEST ZA OKRĘT SZKOL-
NY O ZNIKOMEJ WARTO-
ŚCI BOJOWEJ. SŁUŻY 
GŁÓWNIE DO WYSZKO-
LENIA PIERWSZEGO  
POKOLENIA ZAŁÓG  
I LOTNIKÓW
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Przy okazji donie-
sień o chińskim 
programie budowy 
lotniskowca poja-
wiły się informacje 
o rzekomych  
pracach nad  
pokładową wersją 
myśliwca J-20.
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żonego w katapulty typu 002 lub jeszcze bardziej enigma-
tycznego typu 003.

A JEDNAK EMALS?
Chińskie siły zbrojne 7 października 2017 roku poinfor-

mowały o przeprowadzeniu udanego startu myśliwca po-
kładowego J-15 z użyciem katapulty elektromagnetycznej. 
Nie podano jednak, kiedy test się odbył. Pierwsze, ogólni-
kowe informacje o takich próbach pojawiły się we wrze-
śniu 2016 roku. Dwa miesiące później dotarły wiadomości 
o możliwym przeprowadzeniu testu chińskiego odpowied-
nika aerofiniszera EMALS (Electromagnetic Aircraft 
Launch System). Oficjalnie potwierdzony test miał odbyć 
się w bazie w zachodniej części prowincji Liaoning. Za 
sterami J-15 zasiadł Cheng Hai Lin, doświadczony pilot, 
mający na swoim koncie 2100 wylatanych godzin. Więcej 
informacji nie ujawniono. Możliwe jednak, że próba nastą-
piła dużo wcześniej. Pod koniec lipca 2017 roku Cheng 
dostał wysokie odznaczenie za zasługi z rąk samego Xi 
Jinpinga. Chiński program katapulty elektromagnetycznej 
został zainicjowany w 2011 roku. Prace podobno pochło-
nęły już 700 mln juanów (około 90 mln euro). Testowy eg-
zemplarz aerofiniszera znajduje się w centrum szkolenia 
pilotów marynarki wojennej w Xinchengu w zachodniej 
części prowincji Liaoning.

Wkrótce pojawiły się informacje, że w katapulty elek-
tromagnetyczne, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, 
może zostać wyposażony już konwencjonalny lotnisko-
wiec typu 002. Większe znaczenie niż próba mogą mieć 
bardzo zachęcające rezultaty prac nad zintegrowanym sys-
temem napędu elektrycznego (Integrated Electrical  
Propulsion System – IEPS) prowadzone przez zespół  
wiceadm. Ma Weiminga. Podczas XIX zjazdu Komuni-
stycznej Partii Chin w październiku 2017 roku Ma rzeko-
mo składał w kuluarach entuzjastyczne relacje zarówno na 
temat IEPS, jak i EMALS. Miał nawet stwierdzić, jakoby 
chiński projekt katapulty elektromagnetycznej był bardziej 
zaawansowany i niezawodny niż amerykański odpowied-
nik. Pozytywne raporty podobno zachęciły Centralną Ko-
misję Wojskową do wyrażenia zgody na wyposażenie lot-
niskowca typu 002 w oba systemy. Sukces prac nad zinte-
growanym systemem napędu elektrycznego rozwiązuje 
bowiem problem z brakiem dostatecznej ilości energii.

Nagłe przyspieszenie programu katapulty elektroma-
gnetycznej było możliwe dzięki brytyjskiej firmie Dynex 
Semiconductor, specjalizującej się w produkcji tranzysto-
rów bipolarnych z izolowaną bramką, kluczowego elemen-
tu EMALS. Przedsiębiorstwo zostało wykupione przez 
Zhuzhou CRRC Times Electric, co zapewniło chińskiej 
marynarce wojennej dostęp do odpowiednich technologii. 
Jednocześnie doniesienia o IEPS sugerują, że prace nad 

lotniskowcem typu 002 są jeszcze na wczesnym etapie, 
umożliwiającym swobodną ingerencję nie tylko w kon-
strukcję maszynowni oraz pokładowej sieci elektrycznej, 
lecz także w sam projekt.

Okręt miałby zostać zwodowany w 2021 roku, ale żadne 
z anonimowych źródeł z chińskiej marynarki wojennej nie 
chce podać nawet przybliżonej daty wejścia okrętu do 
służby. Według ostrożnych szacunków mogłoby się to stać 
dopiero około roku 2030. Brakuje jednak jakichkolwiek 
informacji, czy powstaną inne jednostki tego typu. Z kolei 
wszelkie doniesienia o atomowym lotniskowcu typu 003, 
zbliżonym rozmiarami do amerykańskiego typu Gerald R. 
Ford, należy traktować bardzo ostrożnie. Chińskie stocznie 
nie mają żadnego doświadczenia w budowie takich jedno-
stek, a marynarka wojenna w ich eksploatacji. W półofi-
cjalnych wypowiedziach oficerowie MW ChALW przy-
znają, że w pełni zdają sobie sprawę z ogromu stojących 
przed nimi wyzwań, w związku z czym stawiają na powol-
ne, systematyczne zdobywanie odpowiednich umiejętności 
zarówno przez siły morskie, jak i przemysł.

ILE JEDNOSTEK I KIEDY?
Równocześnie trwa rozbudowa infrastruktury portowej. 

Nabrzeża zdolne do przyjmowania lotniskowców istnieją 
tylko w dwóch portach: Guzhenkou położonym pod Qing-
dao – głównej bazie chińskiej marynarki wojennej, oraz 
Sanyi na wyspie Hajnan. Wykonane w listopadzie 2016 
roku zdjęcia satelitarne tego pierwszego miejsca pokazują 
prace przy budowie kei o długości 580 m i szerokości 
120 m. Pirs powstaje obok analogicznego obiektu zbudo-
wanego w 2012 roku, kiedy przygotowywano się do przy-
jęcia do służby „Liaoninga”. Qingdao znajduje się niemal 
naprzeciwko Japonii, głównego rywala Chin w Azji i naj-
ważniejszego sojusznika USA w regionie. Z kolei Sanya 
położona jest nad strategicznie ważnym dla Pekinu Mo-
rzem Południowochińskim, gdzie prawdopodobnie znaj-
dują się bardzo duże złoża ropy naftowej i gazu. Przez ten 
akwen wiodą także morskie szlaki handlowe łączące ten 
kraj z Europą i Afryką.

Osobną sprawą pozostaje, ile lotniskowców chcą mieć 
Chiny. Najczęściej mówi się o sześciu jednostkach. 
Dzięki temu można by stale utrzymywać w gotowości 
dwa okręty, a nawet stworzyć grupę uderzeniową kilku 
lotniskowców, co znacznie zwiększyłoby zdolność pro-
jekcji siły. Tak liczny zespół stanowiłby już wyzwanie 
dla amerykańskiej marynarki wojennej, ale jego zdol-
ność do swobodnego operowania na otwartych wodach 
Pacyfiku czy Oceanu Indyjskiego nadal pozostaje spra-
wą dyskusyjną.

PAWEŁ BEHRENDT jest publicystą portalu Konflikty.pl.
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JAPOŃSKA 
TARCZA

Czy Tokio buduje system obrony 
przeciwrakietowej po testach 

balistycznych Korei Północnej,  
czy raczej z obawy przed prężnie 

rozwijającymi się Chinami?
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Rząd Japonii w połowie grudnia 2017 roku podjął 
decyzję o zakupie dwóch instalacji antyrakieto-
wych Aegis Ashore. Jest ona podyktowana ostat-
nimi postępami prac nad północnokoreańskim 

programem balistycznym, nie stanowi jednak jedynej od-
powiedzi Tokio na zagrożenie w regionie. Obok środków 
o charakterze defensywnym gabinet Shinzō Abego planu-
je także m.in. zakup lotniczych pocisków manewrujących 
o zasięgu około 1 tys. km, co da Japonii zdolności uderze-
niowe, jakich nie miała od końca II wojny światowej.

BILIONY JENÓW NA WOJSKO
Komunistyczny reżim Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej 
przeprowadził w 2017 roku kilkanaście 
testów rakietowych, w tym m.in. trzy 
udane próby pocisków pośredniego za-
sięgu Hwasong-12, dwie pocisków 
międzykontynentalnych Hwasong-14 
oraz jedną międzykontynentalnego 
Hwasong-15. W dwóch spośród sze-
ściu testów pocisk przeleciał nad tery-
torium Japonii, a raz spadł w obrębie wyłącznej strefy eko-
nomicznej tego państwa. 

Odpalanie pocisków w kierunku Morza Japońskiego 
jest w zasadzie jedyną dostępną opcją dla Pjongjangu. Je-
śli testy zakładają lot pocisku średniego, pośredniego czy 
międzykontynentalnego zasięgu po typowej trajektorii, 
przelatuje on nad Japonią. Jeśli do tego doda się kierowa-
ne co jakiś czas pod adresem Tokio groźby, nic dziwnego, 
że Japończycy dążą do stworzenia kompleksowego, kilku-
warstwowego systemu obrony antybalistycznej.

Japońską tarczę antyrakietową tworzą dziś cztery nisz-
czyciele typu Kongo, wyposażone w amerykański okręto-
wy system walki Aegis i przenoszące pociski SM-3, oraz 
sześć batalionów patriotów w wersjach PAC-2 GEM 
i PAC-3. Minister obrony Itsunori Onodera ostatnio po-
twierdził także plany zwiększenia liczby niszczycieli zdol-
nych do zwalczania celów balistycznych do pięciu, a doce-
lowo do ośmiu jednostek, co stanie się możliwe na począt-
ku kolejnej dekady, wraz z wprowadzeniem do linii dwóch 
okrętów zmodernizowanego typu Atago. Dwie instalacje 
naziemne, zlokalizowane najprawdopodobniej w prefektu-
rach Akita na północy kraju i Yamaguchi na południu, bę-
dą stanowiły dopełnienie systemu dzięki wyposażeniu ich 
w pociski SM-3 Block IIA. Jak podkreślają japońscy poli-
tycy, Aegis Ashore umożliwi obronę terytorium kraju nie-
zależnie od dostępności w danej chwili niszczycieli, które 
muszą zawijać do portu, przechodzić okresowe remonty 
i nie są w sposób ciągły rozmieszczane na optymalnych, 
z punktu widzenia obrony antybalistycznej, pozycjach. Ja-

WZMACNIAJĄCA MOŻ-
LIWOŚCI WOJSKOWE 
I DOKONUJĄCA ZAKU-
PÓW W USA JAPONIA 
WPISUJE SIĘ W POLI-
TYKĘ ADMINISTRACJI 
DONALDA TRUMPA

poński budżet obronny wzrasta sukcesywnie od 2013 ro-
ku, chociaż wciąż mieści się w granicach 1% PKB. W bie-
żącym roku (rok budżetowy zaczyna się w Japonii od 
1 kwietnia) osiągnie wartość 5,19 bilionów jenów, czyli 
46 mld dolarów amerykańskich. Według aktualnych sza-
cunków budowa obu instalacji pochłonie około 1,8 mld 
dolarów amerykańskich i zakończy się w 2023 roku, czyli 
dwa lata po wprowadzeniu do służby ostatniego niszczy-
ciela zmodernizowanego typu Atago. 

Wahania dotyczące wprowadzenia do służby kolejnego 
elementu tarczy antyrakietowej trwały w Kraju Kwitnącej 

Wiśni kilka lat. Na początku brano pod 
uwagę zakup zestawów THAAD, osta-
tecznie jednak – po uwzględnieniu za-
równo kwestii interoperacyjności, jak 
i parametrów technicznych pocisków 
(do ochrony terytorium całego kraju 
konieczne byłoby pozyskanie sześciu 
baterii) – zdecydowano się na Aegis 
Ashore. Operatorem instalacji będą si-
ły lądowe, co włączy je w architekturę 
systemu obrony antybalistycznej. Te-

raz tego rodzaju zadania wykonują bowiem komponenty 
sił samoobrony: morski i powietrzny.

WRÓŻENIE Z ZASIĘGU 
Chińska Republika Ludowa oraz Rosja bacznie śledzą 

działania militarne podejmowane przez Tokio, tym bar-
dziej jeśli chodzi o instalacje antyrakietowe, czyli kolejne 
radary zdolne do obserwacji fragmentów przestrzeni po-
wietrznej tych państw. Dla bezpieczeństwa w regionie du-
żo większe znaczenie będą mieć jednak inne zakupy zapo-
wiadane przez rząd Abego – pocisków JSM, JASSM-ER 
oraz LRASM. Produkowane przez Kongsberga we współ-
pracy z Raytheonem JSM (Joint Strike Missile) mają sta-
nowić uzbrojenie myśliwców F-35. Japonia zakontrakto-
wała 42 samoloty tego typu i od połowy 2017 roku są one 
montowane w zakładach Mitsubishi w Nagoi. Decyzja 
o zakupie była podyktowana wcześniejszą odmową admi-
nistracji amerykańskiej w sprawie sprzedaży F-22. 

Dzięki transferowi technologii Tokio planuje zaprojek-
tować i wdrożyć do linii myśliwiec F-3, który stałby się 
następcą F-15 oraz F-2. Pociski JSM zostały zaprojekto-
wane tak, aby mieściły się w wewnętrznych komorach 
uzbrojenia F-35A/C i dzięki temu nie zostały obniżone 
ich właściwości stealth. Maksymalny zasięg rakiet, zależ-
nie od profilu lotu, sięga najprawdopodobniej około 
500 km, czyli jest znacznie większy niż jakichkolwiek in-
nych pocisków używanych obecnie przez Japonię. Głowi-
ca ważąca 120 kg jest w stanie znacznie uszkodzić okręt 
rozmiarów fregaty. W grę wchodzi zakup jeszcze potęż-
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niejszej broni – pocisków JASSM-ER i LRASM. Szcze-
gólnie ten drugi typ nie znajduje jednak większego uza-
sadnienia w kontekście północnokoreańskim.

Produkowany przez Lockheed Martin JASSM-ER od 
kilku lat jest w wyposażeniu amerykańskich sił powietrz-
nych. Pocisk ma zasięg przekraczający 900 km i 454-kilo-
gramową głowicę. Rolę jego nosicieli po modyfikacjach 
mogłyby pełnić zarówno japońskie F-15, jak i F-35, choć 
w wypadku tych drugich wiązałoby się to z ograniczeniem 
właściwości stealth. Zasięg LRASM jest mniejszy i wyno-
si najprawdopodobniej około 370 km, ale głowica ma rów-
nież masę 454 kg, czyli dwukrotnie większą od używanego 
przez wiele państw, w tym również Japonię, amerykańskie-
go harpoona. Jest to jednak pocisk typowo przeciwokręto-
wy, a północnokoreańska marynarka wojenna, mówiąc eu-
femistycznie, do potęg nie należy. Jakie względy przema-
wiają zatem za potencjalnym zakupem tego pocisku?

ROSNĄCE ZAGROŻENIE
Minister Onodera w jednej z wypowiedzi zapewnił, że 

Japonia nie zmienia podejścia do polityki obronnej, więc 
zdolności ofensywne wciąż są cedowane na Stany Zjedno-
czone. Potwierdził, że zapadła już decyzja o zakupie poci-
sków JSM i dodał, że będą one mogły zostać użyte do 
obrony niszczycieli wyposażonych w system Aegis, a także 
wysp… W tym drugim wypadku mogłyby zostać wyko-
rzystane przeciwko jednostkom nawodnym potencjalnego 
przeciwnika, np. zbliżającym się do brzegów bliżej nie-
określonych wysp okrętom desantowym. Przy czym jedy-
nym należącym do Japonii archipelagiem, co do którego 
pretensje rości sobie inne państwo, jest Senkaku, w języku 
chińskim funkcjonujący pod nazwą Diaoyu.

Jakkolwiek japońskie plany dotyczące zakupów uzbroje-
nia podyktowane są w głównej mierze postawą i działania-
mi KRL-D, to ich efekt będzie oddziaływał na cały region, 
a dla tamtejszych państw każde pozyskanie zdolności ofen-
sywnych przez Tokio rozpatrywane jest przez pryzmat 
II wojny światowej. Kwestie historyczne odgrywają wciąż 
istotną rolę w stosunkach japońsko-chińskich. 

Rosnące w siłę Chiny stają się coraz bardziej asertywne 
w swych działaniach, co jest widoczne również, a może 

przede wszystkim, w wymiarze morskim. Tamtejsza ma-
rynarka wojenna dziś rozwija się najszybciej na świecie. 
Wprawdzie Morze Wschodniochińskie jest dla Pekinu 
wciąż mniej istotne niż Morze Południowochińskie, jed-
nak i ono stanowi jeden z bardziej konfliktogennych  
obszarów Dalekiego Wschodu. Dowodem na to jest cho-
ciażby ogłoszenie przez Pekin w listopadzie 2013 roku 
strefy identyfikacji obrony powietrznej, obejmującej za-
sięgiem m.in. sporny archipelag.

Takie podejście wynika z pragmatyzmu Chin. O ile bo-
wiem na Morzu Południowochińskim Pekin ma do czynie-
nia z kilkoma wyraźnie słabszymi państwami, w dodatku 
niepozostającymi w tak bliskich relacjach z USA jak Japo-
nia, co pozwala na realizowanie tam polityki faktów doko-
nanych – budowę sztucznych wysp, lokowanie kolejnych 
instalacji militarnych – o tyle sytuacja na Morzu Wschod-
niochińskim jest zgoła inna. Dla Tokio nie ulega jednak 
wątpliwości, że asertywność Chińczyków również w od-
niesieniu do tego terytorium będzie wzrastać. Dlatego od 
kilkunastu lat można zaobserwować stopniową zmianę 
punktu ciężkości japońskiej polityki bezpieczeństwa, a za-
razem dyslokację sił samoobrony z północy na południe. 
Ponadto zyskują one nowe zdolności oraz wyposażenie, 
w tym wspomniane lotnicze pociski manewrujące. 

Japoński dziennik „Nikkei Asian Review” 1 stycznia 
2018 roku poinformował, że Tokio rozważa także zakup 
samolotów walki radioelektronicznej, w grę wchodzić 
miałby m.in. amerykański EF-18G Growler. W publikacji 
po raz kolejny znalazła się także wzmianka o możliwości 
przebudowy dwóch niszczycieli śmigłowcowych typu Izu-
mo na pełnowartościowe lotniskowce i wyposażeniu ich 
w myśliwce F-35B. Choć japońskie ministerstwo obrony 
oficjalnie nie rozważa takiej opcji, to powracające spekula-
cje medialne wydają się świadczyć o tym, że nie jest to 
„political fiction”, zwłaszcza że w Państwie Środka trwa 
już budowa trzeciego lotniskowca, a zapowiedzi dotyczą 
budowy pięciu, sześciu okrętów tej klasy. Trzeba także 
podkreślić, że wzmacniająca swe możliwości wojskowe, 
a przy tym dokonująca zakupów w USA Japonia, wpisuje 
się w politykę i oczekiwania obecnej administracji Białego 
Domu.

DZIĘKI TRANSFEROWI TECHNOLOGII 
TOKIO PLANUJE ZAPROJEKTOWAĆ 
I WDROŻYĆ DO LINII MYŚLIWIEC F-3, 
NASTĘPCĘ F-15 ORAZ F-2
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Niewidzialna 
flota

Okręty wojenne przyszłości to nie tylko 
działa elektromagnetyczne czy rakiety 

hipersoniczne o prędkości nawet  
Ma = 10, lecz także technologia stealth.
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Tylko kraje z marynarką wojenną zdolną kontrolo-
wać duże obszary morskie mogą aspirować do 
grupy mocarstw. Bill Clinton w 1993 roku tak 
podsumował znaczenie US Navy dla amerykań-

skiej geopolityki: „Kiedy słowo »kryzys« zaczyna krążyć 
po Waszyngtonie, pierwsze pytanie prezydenta brzmi: 
gdzie najbliżej ogniska konfliktu jest nasz lotnisko-
wiec?”. Słowa te wypowiedział na pokładzie atomowej 
jednostki tego typu, czyli USS „Theodore Roosevelt”.

MOCARSTWOWE AMBICJE
Amerykanie, którzy mają w służbie ponad 280 jedno-

stek nawodnych i podwodnych, na początku przyszłej de-
kady chcą zwiększyć tę liczbę do 300. Najwięcej okrętów 
ma natomiast Rosja (około 340), ale eksperci oceniają, że 
jedynie 60–70% z nich przedstawia jakąkolwiek wartość 

bojową. Stany Zjednoczone rocznie wydają na utrzy-
manie obecnych i zakupy nowych jednostek ponad 
150 mld dolarów. W 2017 roku US Navy przyjęła 
do służby okręt, który pokazuje, jaka będzie 
dominująca tendencja technologiczna nawodnych 
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jednostek przyszłości. Chodzi o konstrukcje stealth, czyli 
niewidoczne dla radarów. Oczywiście ta technologia nie 
polega na tym, że dany okręt faktycznie jest niewidoczny 
dla radaru, lecz trudniejszy do wykrycia. Pole odbicia, 
które generuje, wprowadza bowiem w błąd radar, sugeru-
jąc na przykład, że mamy do czynienia z czymś o wiele 
mniejszym niż w rzeczywistości. Aby jednostka spełniała 
takie wymogi, nie wystarczy użyć do jej budowy materia-
łów pochłaniających fale elektromagnetyczne oraz zapro-
jektować odpowiednie pochylenie powierzchni ścian ka-

dłuba, żeby osiągnąć kąty rozpraszające, a nie odbijają-
ce fale radaru. Maskowane muszą być także hałas 
silników, ślady termiczne generowane przez napęd 
oraz promieniowanie emitowane przez urządzenia 
elektroniczne znajdujące się na pokładzie. 

Amerykanie prace nad okrętami typu stealth 
rozpoczęli na przełomie lat siedemdziesią-

tych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
W 1982 roku z kilku uruchomionych wów-
czas projektów DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), czyli amerykań-

ska agencja rządowa odpowiedzialna za pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi techno-
logiami wojskowymi, wybrała propozycję 
Lockheeda. Rok wcześniej ten koncern doko-
nał oblotu prototypu niewidzialnego bom-

bowca F-117 Nighthawk. Amerykańscy woj-
skowi natomiast bardzo chcieli wiedzieć, w jakim 

stopniu technologie wykorzystywane w lotnictwie 
można wykorzystać w morskich konstrukcjach. 

Prace nad eksperymentalną jednostką, która otrzymała 
kryptonim „Sea Shadow”, ruszyły jesienią 1982 roku 
w stoczni w Redwood City. Budowę okrętu zakończono 
pod koniec 1984 roku, a w dziewiczy rejs wypłynął on 
1 marca 1985 roku. „Sea Shadow” miał 50 m długości, 
wyporność 572 t i był napędzany przez dwa silniki Diesla, 
pozwalające osiągnąć prędkość prawie 15 w. 

Istnienie „Sea Shadowa” wojsko utrzymywało w tajem-
nicy dość długo, bo aż do 1993 roku. Po upublicznieniu 
okrętu jeszcze przez ponad dekadę służył on do badań i te-
stów „morskiej niewidzialności”. Wreszcie w 2006 roku 
amerykańska armia zdecydowała o wycofaniu jednostki ze 
służby. Sześć lat później zapadła decyzja o jej zezłomowa-
niu. Okręt, którego projekt badawczy kosztował około 
300 mln dolarów, sprzedano w 2012 roku stoczni złomo-
wej za zaledwie 2,5 mln! 

WYŚCIG SZWEDÓW
Drugim krajem, który postawił na budowę okrętów 

w technologii stealth, była Szwecja. Chociaż Skandynawo-
wie zaczęli swoje prace nieco później, bo pod koniec lat 

osiemdziesiątych (ich okręt badawczy HMS „Smyge” miał 
zaledwie 30 m długości i 140 t wyporności), dość szybko 
dogonili potentata zza oceanu. W efekcie już w 1993 roku 
mogli rozpocząć prace nad zdecydowanie większą jed-
nostką, już bojową, czyli korwetą rakietową.  

W 2000 roku zaprezentowali efekt swoich działań, czyli 
HMS „Visby”. Okręt o długości 72 m, wyporności 600 t 
i rozwijający prędkość maksymalną 40 w. został przekaza-
ny tamtejszej marynarce wojennej w 2002 roku. Jednostka 
(szwedzka marynarka wojenna mu już pięć okrętów tej 
klasy) jest uzbrojona w armatę kalibru 57 mm oraz osiem 
wyrzutni pocisków przeciwokrętowych RBS-15. 

O ile Szwedzi w swoich pracach nad okrętami w tech-
nologii stealth wykazali się pragmatyzmem, o tyle Amery-
kanie mieli duże problemy ze zdefiniowaniem, jakich wła-
ściwie konstrukcji potrzebują. Początkowo miały to być 
jednostki wsparcia operacji lądowych, tzw. arsenal ships, 
z charakterystyczną dla nich ogromną liczbą rakiet. Na po-
kładzie miało się znajdować aż 500 pionowych wyrzutni! 

Kiedy ze względów ekonomicznych ten projekt upadł, 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych uruchomiono 
kolejny program – DD-21. Zakładał on zbudowanie nisz-
czyciela rakietowego nowego typu – niewidocznego dla 
radarów. Początkowo US Navy chciała pozyskać ponad 30 
takich jednostek. Gdy okazało się, że samo wybudowanie 
prototypowego USS „Zumwalt” pochłonie ponad 7 mld 
dolarów, a koszt seryjnej jednostki wyniesie około 4 mld, 
zamówienie zredukowano do trzech jednostek. 

USS „Zumwalt” został zwodowany w 2013 roku i prze-
kazany amerykańskiej armii trzy lata później. Dziś to naj-
nowocześniejszy okręt wojenny na świecie, będący dowo-
dem na to, jak skuteczna może być technologia stealth na 
morzu. Mierzący prawie 200 m długości kolos o wyporno-
ści około 14 tys. t, osiągający prędkość około 30 w. 
i uzbrojony w dwie armaty kalibru 155 mm (o zasięgu 
120 km) oraz 80 wyrzutni pionowego startu, na ekranie ra-
darów prezentuje się jako… nieduża łódź rybacka. 

BRYTYJCZYCY W GRZE
Nic zatem dziwnego, że o takich okrętach zaczęli ma-

rzyć inni. Brytyjczycy zapowiadają, że w 2050 roku wpro-
wadzą do służby niszczyciel HMS „Dreadnought”, który 
ma być uzbrojony w działa elektromagnetyczne, rakiety 
hipersoniczne oraz torpedy superkawitacyjne o zasięgu 
powyżej kilkunastu kilometrów, pędzące w pęcherzu gazu 
z prędkością powyżej 200 w. Aby okręt był gotowy 
w 2050 roku, już za jakieś dziesięć lat trzeba będzie prze-
znaczyć pierwsze setki milionów funtów na badania nad 
projektem. A nic nie działa tak otrzeźwiająco przy podej-
mowaniu decyzji o pracach badawczo-rozwojowych, jak 
finansowe zobowiązania. 
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Na lotnisku zakładowym firmy Bell Helicopter 
w Amarillo w Teksasie 18 grudnia 2017 roku 
pierwszy raz wzniosła się w powietrze maszyna 
V-280 Valor o numerze rejestracyjnym 

N280BH. Według oficjalnych informacji lot trwał 15–20 
minut. „Pierwszy lot jest dowodem naszego zaangażowania 
we wspieranie kierownictwa Departamentu Obrony, jeśli 
chodzi o priorytety modernizacyjne i inicjatywy związane 
z reformą zamówień”, oświadczył Mitch Snyder, prezes 
Bella. Dodał, że V-280 powstał z myślą o zrewolucjonizo-
waniu transportu śmigłowcowego US Army.

POSZUKIWANIA NASTĘPCY
Valor, którego pierwszy egzemplarz zakończono monto-

wać we wrześniu 2017 roku, był przez wiele tygodni testo-

WALORY 
BELLA
W Stanach Zjednoczonych 
firmy lotnicze pracują nad 
śmigłowcami wojskowymi 

nowej generacji. 

T A D E U S Z  W R Ó B E L

wany na ziemi. V-280 jest demonstratorem technologii, 
z którego w przyszłości wyłoni się być może następca 
obecnie podstawowego śmigłowca armii amerykańskiej 
UH-60 Black Hawk (wojskowe oznaczenie maszyny  
Sikorsky S-70). Początki programu „Joint Multi-Role 
Technology Demonstrator” (JM-R TD) sięgają 2009 roku. 
W jego ramach dwaj producenci pracują nad dwiema bar-
dzo różnymi konstrukcjami wiropłatów. Rywalem Bell 
Helicopter jest konsorcjum firm Sikorsky-Boeing z maszy-
ną SB-1 Defiant. Jej pierwszy lot, planowany we wrześniu 
2017 roku, nie doszedł do skutku. Prawdopodobnie odbę-
dzie się on w pierwszej połowie tego roku.

US Army chce, by ograniczona produkcja nowych ma-
szyn, Future Vertical Lift, ruszyła jeszcze przed 2030 ro-
kiem. Większa ich liczba powinna pojawić się w latach 
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trzydziestych XXI wieku. Niemniej jednak nie 
brakuje pesymistycznych opinii dowódców 
i analityków, że być może faktycznie nastąpi to 
dopiero w następnej dekadzie.

W porównaniu z obecnie eksploatowanymi 
śmigłowcami nowej generacji wiropłat ma być 
niemal dwa razy szybszy i bardziej zwrotny. We-
dług oczekiwań armii USA ma mieć też znacz-
nie większe możliwości, jeśli chodzi o zasięg 
i masę transportowanych ładunków, co jest niere-
alne w przypadku teraz eksploatowanych wiro-
płatów. O konieczności opracowania zupełnie 
nowych konstrukcji zadecydowały doświadcze-
nia z operacji wojskowych w Afganistanie  
i Iraku. Warunki klimatyczne (wysokie tempera-
tury i zapylenie) i terenowe (góry) obnażyły 
ograniczenia dzisiejszych śmigłowców. Pierwsze 
oczekiwania wobec następcy black hawka poja-
wiły się już w 2004 roku. Wojsko ogłosiło, że 
chce maszynę z zasięgiem co najmniej 1000 km 
i rozwijającą prędkość powyżej 400 km/h. 

NOWE MOŻLIWOŚCI
Bell Helicopter ogłosił 5 czerwca 2013 roku, 

że US Army zaakceptowała jego projekt i włą-
czyła do programu JM-R TD. Pierwszy raz za-
prezentowano publicznie makietę V-280 Valor 
w skali 1:1 21 października 2013 roku w Wa-
szyngtonie. Oprócz Bella w projekt zaangażo-
wane są: Lockheed Martin (awionika, sensory, 
uzbrojenie), General Electric Aviation (silniki), 
GKN Aerospace (struktura ogona i powierzch-
nie sterowe), Eaton Corporation (systemy  
hydrauliczne i generatory prądu), Astronics  
Advanced Electric Systems (systemy przesyła-
nia prądu), Moog Inc. (system kontroli lotu), 
Lord (elastomery), Meggitt, Spirit AeroSystems 
(kadłub) i TRU Simulation & Training (symula-
tor). Pierwszym zagranicznym partnerem w tym 
programie została firma Israel Aerospace Indu-
stries, która opracowała gondole i siedzenia. 

Bell, który we współpracy z firmą Boeing 
skonstruował zmiennowirnikowiec V-22 Osprey 
używany przez siły zbrojne USA, postanowił 
zastosować podobne rozwiązanie w V-280. Sil-

niki zostały ulokowane na końcach skrzydeł. 
W V-22 mogą one obracać się, zmieniając usta-
wienie poziome na pionowe lub odwrotnie. 
Z kolei w dwieście osiemdziesiątce pozostają 
one w pozycji poziomej, a obracają się tylko sa-
me wirniki. Zamiast wirnika ogonowego, który 
mają współczesne śmigłowce, valor wyposażo-
no w usterzenie motylkowe. Maszyna ma cho-
wane podwozie z tylnym kółkiem ogonowym.

Kadłub V-280 zbudowano z kompozytów, 
a skrzydła z włókna węglowego wzmocnionego 
kompozytem polimerowym. Maszyna, podob-
nie jak black hawk, nie ma tylnej rampy ładun-
kowej. Do kabiny można się dostać przez 
umieszczone po bokach drzwi o szerokości 
1,83 m. W śmigłowcu Bella poza czteroosobo-
wą załogą jest miejsce dla 14 żołnierzy. Pod ka-
dłubem zaprojektowano dwa haki do podwie-
szania ładunków o wadze do 4763 kg, np. hau-
bicy M777A2 kalibru 155 mm. Masa ładunku 
użytkowego ma wynosić 5443 kg. 

W demonstratorze zamontowano dwa silniki 
General Electric T64-GE-419, o mocy około 
5000 KM, napędzające trzyłopatowe wirniki. 
Według danych Bella maszyna ma osiągać mak-
symalną prędkość około 556 km/h i przelotową 
518 km/h. Dla porównania – prędkość przeloto-
wa śmigłowca Sikorsky S-70 nie przekracza 
300 km/h. V-280 będzie mógł dokonać przelotu 
na odległość ponad 3900 km bez dotankowania, 
z prędkością co najmniej 426 km/h. Jego pro-
mień operacyjny wyniesie od 926 km do prawie 
1482 km. Maksymalny pułap lotu ma przekra-
czać 7500 m. V-280 będzie potrzebował lądowi-
ska o podobnej powierzchni jak śmigłowce  
Seahawk czy Bell UH-1Y. 

Standardowo V-280 zostanie uzbrojony 
w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm 
lub 12,7 mm zamontowane w bocznych 
drzwiach. Będzie jednak możliwość dozbrojenia 
maszyny w dwie wyrzutnie kierowanych lase-
rem rakiet lub zasobniki z działkiem na bocz-
nych pylonach, cztery kierowane laserem bom-
by w komorze wewnątrz kadłuba oraz 20-mili-
metrowe działko pod nosem śmigłowca.

BELL HELICOPTER PODAJE, ŻE KOSZTY PRODUKCJI 
 V-280 VALOR BĘDĄ PORÓWNYWALNE ZE SZTURMOWYM 
AH-64E CZY UH-60 W WERSJI DO DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

US ARMY chce,  
by ograniczona pro-
dukcja nowych ma-
szyn, Future Verti-
cal Lift, ruszyła 
jeszcze przed  
2030 rokiem. 
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Rząd Indii anulował projekt budowy 
tuzina nowoczesnych trałowców 

w stoczni w Goa we współpracy z Ko-
reą Południową. Nowoczesne jednost-
ki o wyporności około 900 t były bar-
dzo wyczekiwane przez tamtejszą ma-
rynarkę wojenną. Obecnie dysponuje 
ona zaledwie czterema 30-letnimi tra-
łowcami. Tymczasem w 2005 roku 
oceniono, że dla zapewnienia ochrony 
przeciwminowej na wodach wokół 
Półwyspu Indyjskiego potrzeba 
24 specjalistycznych okrętów. WR

B R A Z Y L I A

I N D I E

STRATEGICZNA 
WYMIANA

H I S Z P A N I A

Ostre hamowanie

Tym samym rozpoczął realizację 
podpisanego w 2015 roku kontrak-

tu na cztery maszyny o wartości 
110 mln dolarów. W ubiegłym roku Taj-
landia zamówiła jeszcze osiem T-50TH 
za 260 mln dolarów. Od 2011 roku 
KAI wyeksportował 64 takie odrzutow-
ce warte 2,9 mld dolarów. WT

Czas 
na szkolenie

Południowokoreański koncern 
lotniczy KAI dostarczył 

w styczniu Tajlandii dwa 
szkolne odrzutowce T-50TH.

ANULOWANE 
TRAŁOWCE

T A J L A N D I A

Airbus dostarczył w ubie-
głym roku 19 samolotów 

transportowych A400M, co wy-
daje się szczytowym osiągnię-
ciem, jeśli chodzi o ten typ 
statków powietrznych. Plany 
na najbliższe lata przewidują 
bowiem zmniejszenie ich pro-

dukcji. W tym roku ma powstać 
15 maszyn A400M, a w następ-
nym o cztery mniej. Według  
danych z początku stycznia 
2018 roku Airbus dostar-
czył 56 ze 174 zamówio-
nych dotychczas trans-
portowców. WRTA
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Nazwa okrętu 
pochodząca  

od stanu Minas 
Gerais jest 

w tym momen-
cie najbardziej 
prawdopodob-
na. Nazwa „Rio 
de Janeiro” zo-
stała zarezer-
wowana dla 

przyszłego lotni-
skowca. Nie ma 

jednak osta-
tecznej decyzji. 

ROBERTO 
LOPES

Brazylijski dzienni-
karz wojskowy

Wielka Brytania i Bra-
zylia uzgodniły szcze-

góły dotyczące sprzedaży 
śmigłowcowca Royal Navy 
HMS „Ocean”. Brazylijczycy 
zapłacą za okręt, który 
wszedł do służby w 1998 ro-
ku, 84,3 mln funtów szter-
lingów (312 mln reali). HMS 
„Ocean” w siłach morskich 
południowoamerykańskiego 
państwa zastąpi stary, po-
nad 50-letni lotniskowiec 
„Sao Paulo” (eksfrancuski 
„Foch”). Jednostka pod ban-
derą brazylijską prawdopo-

dobnie będzie nosić imię 
Minas Gerais, które wcze-
śniej nosiły pancernik 
(1910–1952) i lotniskowiec 
(1960–2001). Z jej pokładu 
operować mają różnego ty-
pu śmigłowce, będące w wy-
posażeniu marynarki wojen-
nej Brazylii, takie jak Cara-
cal, Super Puma, S-70B 
i Super Lynx. Brazylia jest od 
lat nabywcą okrętów pocho-
dzenia brytyjskiego, nowych 
i z drugiej ręki. W przeszło-
ści zakupiła od Wielkiej Bry-
tanii m.in. fregaty. TED
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W okresie międzywojnia powstało w Polsce kilka niezwykle udanych konstrukcji 
broni strzeleckiej, nie wszystkie jednak zdążyły wejść do linii lub też weszła do 

niej stosunkowo niewielka liczba ich egzemplarzy. Przykładami takiego uzbrojenia są 
m.in. karabin przeciwpancerny wz. 35 Ur oraz karabin samopowtarzalny wz. 38 M, 
obydwa będące dziełem inż. Józefa Maroszka.

Józef Maroszek urodził w 1904 roku we wsi Boglewice nieopodal Grójca w wielo-
dzietnej rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę 
w gimnazjum w Warszawie, gdzie też zdał maturę, a w 1923 roku rozpoczął studia na 
politechnice. Na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym związał się z działającą na 
uczelni sekcją uzbrojenia, uzyskując stypendium Ministerstwa Spraw Wojskowych na 

przygotowanie pracy dyplomowej pt. „Uproszczenie technologiczne karabinu krajowej produkcji”. 
Efektem prac był karabin KP-32, który nigdy nie trafił do produkcji. W 1931 roku Maroszek ożenił 
się z Heleną z Piątkowskich, rok później uzyskał tytuł inżyniera mechanika. Zatrudniony w Instytu-
cie Badań Materiałów Uzbrojenia [dzisiejszy Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia] konstruk-
tor wykorzystał doświadczenie i rozwiązania z prac nad karabinem KP-32 w najsłynniejszej swojej 
konstrukcji – karabinie przeciwpancernym wz. 35. Broń ta do wybuchu wojny utrzymywana była 
w tajemnicy tak ścisłej, że nawet jej nazwa miała sugerować wyłącznie eksportowe przeznaczenie 
(Ur oficjalnie miał być dla… Urugwaju!). Do sierpnia 1939 roku armii dostarczono 3,5 tys. sztuk 
broni, która okazała się niezwykle skuteczna w walce przeciwko ówczesnym czołgom. Zdobyte 
przez przeciwnika egzemplarze na rok trafiły do Wehrmachtu, a potem do armii włoskiej.

Konstruktor opracował również nowatorski karabin samopowtarzalny wz. 38M, wyprodukowa-
ny w liczbie około 150 sztuk, który został użyty bojowo tylko przez niego samego. Podczas ewa-
kuacji z oblężonej stolicy, kiedy jego pociąg miał postój, Maroszek ostrzelał i uszkodził atakują-
cy ich samolot, zmuszając go do lądowania. W czasie okupacji konstruktor mieszkał i pracował 
w Warszawie, nie udała się bowiem podjęta przez rząd emigracyjny próba jego ewakuacji. Współ-
pracował z Polskim Państwem Podziemnym. Angażował się w pozyskiwanie uzbrojenia od Niem-
ców, a także własnoręcznie wykonywał niektóre części broni (m.in. sprężyny do magazynków). 
Po upadku powstania przeszedł przez obóz w Pruszkowie, by po zakończeniu wojny, za namową 
prof. Wacława Moszyńskiego, rozpocząć pracę na powstającej Politechnice Łódzkiej, a w 1948 ro-
ku powrócić jako wykładowca na macierzystą uczelnię. Z Politechniką 
Warszawską związany był do końca pracy zawodowej w 1975 roku, nie an-
gażował się już jednak w prace nad uzbrojeniem, uważał bowiem, że 
w epoce atomu broń konwencjonalna nie ma przyszłości. Ostatnim opraco-
waniem prof. Maroszka była ekspertyza dotycząca przyczyn wybuchu gazu 
w Rotundzie w 1979 roku. Zmarł sześć lat później, spoczywa na Cmentarzu 
Wawrzyszewskim.

R A F A Ł  
C I A S T O Ń

Tajemnicza broń 
Maroszka

ARSENAŁ / KONSTRUKTORZY

RAFAŁ CIASTOŃ jest doktorantem Akademii Sztuki Wojennej, 

ekspertem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
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IMPERIÓW
Czy ogarnięty od czterech 

dekad działaniami wojennymi 
Afganistan ma szansę na choćby 

względną stabilizację?

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

CMENTARZYSKO

nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA



nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA

98 STRATEGIE / AFGANISTAN

dy 31 grudnia 2017 roku cały 
świat hucznie obchodził nadejście 
nowego roku, w Afganistanie od-
liczano kolejną – trzecią już – 
rocznicę zakończenia operacji 
Międzynarodowych Sił Wsparcia 
Bezpieczeństwa (International Se-
curity Assistance Forces, ISAF) 
pod auspicjami sojuszu północno-
atlantyckiego. Tak jak obawiała 

się część obserwatorów, po zakończeniu bojo-
wej misji NATO i wycofaniu niemal wszystkich 
sił zagranicznych zniknął powód do zajmowania 
się tym krajem i jego problemami. Afganistan 
przestał więc gościć na pierwszych stronach ga-
zet i w czołówkach doniesień medialnych, 
a światowa opinia publiczna przypomina sobie 
o nim niemal wyłącznie po spektakularnych 
i krwawych atakach dokonywanych przez isla-
mistów lub rebeliantów.

WIELKA NIEPEWNOŚĆ
Sylwestrowa noc 2014 roku oznaczała dla 

władz w Kabulu, rządowych sił bezpieczeństwa, 
ale także dla milionów zwykłych Afgańczyków 
początek okresu wielkiej niepewności. Podsta-
wowym źródłem obaw był stan Afgańskich Sił 
Obrony i Bezpieczeństwa (Afghanistan National 
Defence and Security Forces, ANDSF) – brako-
wało im wówczas zdolności do samodzielnego 
stawienia czoła talibom, Al-Kaidzie, a ostatnio  
także Państwu Islamskiemu (IS). Koniec opera-
cji ISAF rodził zatem obawy co do dalszego 
rozwoju sytuacji. Bo choć oficjalnie wszystko 
było dopięte na ostatni guzik, to nieformalnie 
niemal wszyscy – w Kabulu, Brukseli i Wa-
szyngtonie – mieli świadomość, że przyszłość 
Afganistanu nie rysuje się w jasnych barwach. 

Głównym powodem tych obaw były chyba 
wyrzuty sumienia zachodnich dyplomatów 
i wojskowych. A wszystko przez kreatywną sta-
tystykę, uprawianą co najmniej od 2012 roku 
przez siły ISAF i państwa NATO. Żeby dotrzy-

mać tempa i harmonogramu tzw. tranzycji (czy-
li przekazywania odpowiedzialności siłom 
i władzom afgańskim), a także aby nie odwle-
kać zapowiedzianego z niemal czteroletnim (!) 
wyprzedzeniem przez prezydenta USA Baracka 
Obamę terminu końca wojny afgańskiej – pań-
stwa sojusznicze uczestniczące w misji ISAF 
naginały rzeczywistość. Poprawiano statystyki, 
dane i raporty, przede wszystkim na szczeblu 
politycznym poszczególnych państw członkow-
skich, ale też w kontyngentach ISAF w Afgani-
stanie. W efekcie powstawał obraz zupełnie po-
prawnej sytuacji operacyjnej i politycznej w tere-
nie, także pod względem zdolności i potencjału 
sił afgańskich, który teraz jest brutalnie weryfi-
kowany przez życie. 

Nic dziwnego, że wielu analityków było 
przed trzema laty niezbyt optymistycznie nasta-
wionych do losów Afganistanu „po ISAF”. 
I choć czarne prognozy w większości się nie 
spełniły (Kabul na szczęście nie upadł w kilka 
miesięcy po zakończeniu operacji), to jednak co 
do samej natury zjawisk i procesów zachodzą-
cych w Afganistanie od 2015 roku nie pomylo-
no się aż tak bardzo. 

Talibowie krok po kroku odzyskują kontrolę 
nad dystryktami, rośnie skala zaawansowania 
operacyjnego i zasięgu ich działań, a do tego 
pojawił się kolejny ekstremistyczny podmiot, 
w postaci Państwa Islamskiego, zwalczający 
władze w Kabulu. I choć tzw. wilajet Chorasan 
jest skłócony z Al-Kaidą i talibami, to jego 
spektakularne operacje bojowe i terrorystyczne 
wymierzone w siły międzynarodowe oraz rząd 
w Kabulu sprawiają, że o Państwie Islamskim 
jest w regionie afgańskim coraz głośniej.

NOWA STARA STRATEGIA
Rok 2017 zakończył się najgorszym jak dotąd 

rezultatem, jeśli chodzi o podsumowanie i staty-
styki bezpieczeństwa w kraju, skalę przemocy 
oraz liczbę ofiar. Zwiększyła się także liczba 
dystryktów (najważniejszy szczebel podziału 

G
WEDŁUG STANU 
Z GRUDNIA 2017 
ROKU, talibowie  
z ogólnej liczby 
afgańskich dystryk-
tów swobodnie  
i w pełni władali  
aż w 45% z nich.

45%
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administracyjnego w Afganistanie, odpowiednik naszego 
powiatu) kontrolowanych w całości lub w dużej części 
przez talibów. Według stanu z grudnia 2017 roku, talibo-
wie w pełni władali aż w 45 dystryktach. „Aż”, bo 
w styczniu 2015 roku było ich zaledwie kilkanaście. 

Warto pamiętać, że w tych kilkudziesięciu rozsianych 
po całym kraju ośrodkach władzy lokalnej, w których tali-
bowie sprawują rządy, w praktyce oznacza to wykonywa-
nie przez nich wszelkich funkcji władczych: od zarządza-

nia lokalną administracją, przez nadzorowanie infrastruk-
tury i służb komunalnych, aż po sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości (opartego na szariacie). Są to zatem 
w pełnym tego słowa znaczeniu alternatywne struktury 
i formy władzy wobec tych nadzorowanych i sprawowa-
nych przez Kabul. 

W kolejnych około 130 dystryktach talibowie sprawo-
wali pod koniec 2017 roku kontrolę nad znaczną częścią 
ich obszaru, głównie na terenach wiejskich. W dalszych 
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JAKIEKOLWIEK REFORMY  
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE 
WYMAGAJĄ UPRZEDNIEGO ZAPEWNIE-
NIA NA DANYM OBSZARZE RELATYWNIE 
TRWAŁEGO BEZPIECZEŃSTWA

LOKALNE UWA-
RUNKOWANIA KULTU-

ROWE, CYWILIZACYJNE 
I RELIGIJNE ORAZ DOŚWIAD-
CZENIA HISTORYCZNE SPRA-
WIAJĄ, ŻE PRZESZCZEPIENIE 
SPRAWDZONYCH WZORCÓW 
ZACHODNICH JEST CO NAJ-

MNIEJ TRUDNE, O ILE  
NIE WRĘCZ NIEMOŻ-

LIWE. 
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35 – obecność i aktywność struktur rebelii po-
ważnie zaburzała funkcjonowanie lokalnych 
społeczności, władz i gospodarki. W sumie 
oznacza to, że z ogólnej liczby 407 afgańskich 
dystryktów niemal 45% znajdowało się u schył-
ku 2017 roku pod całkowitą kontrolą lub co naj-
mniej okresowym wpływem talibów.

Rebelianci od dwóch lat stosują nową strate-
gię, polegającą na skupianiu wysiłku operacyj-
nego na terenach wiejskich i peryferiach po-
szczególnych prowincji. Wcześniej dążyli do 
opanowywania najważniejszych ośrodków miej-
skich, ze stolicami dystryktów na czele, upatru-
jąc w takich działaniach dodatkowych korzyści 
propagandowych i medialnych. Z reguły byli 
jednak szybko przepędzani ze zdobytych miast, 
bez odpowiedniego poparcia na prowincji mu-
sieli ponownie rozpraszać swe siły i przemiesz-
czać je do innych dystryktów. Teraz skupiają się 
na systematycznym budowaniu wpływów 
i struktur na terenach pozamiejskich, utrwalając 
tam swą władzę i równocześnie nie dopuszcza-
jąc władz kabulskich oraz ANDSF do odzyska-
nia kontroli nad danym terytorium. W sprzyjają-
cych okolicznościach, po umocnieniu swych 
rządów na prowincji, talibowie są w stanie zająć 
– i skutecznie utrzymać – ważniejsze ze strate-
gicznego punktu widzenia ośrodki miejskie, 
w tym stolice dystryktów. Trudno nie zauważyć, 
że jest to niemal identyczna strategia jak ta, któ-
rą pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia zastosowali z sukcesem afgańscy mu-
dżahedini w walce z Sowietami i ich komuni-
stycznymi marionetkami w Kabulu.

WOJNA OPIUMOWA
Nasila się również zaangażowanie aktorów 

zewnętrznych w rozgrywanie afgańskich spo-
rów wewnętrznych, waśni etnicznych i religij-
nych, co ma istotny wpływ na stan bezpieczeń-
stwa. Zaangażowanie, które w wielu wypadkach 
można już określać mianem jawnej ingerencji. 
Proces ten, szybko narastający po zakończeniu 
operacji ISAF, dzisiaj w coraz większym stop-
niu rzutuje na ogólną sytuację w Afganistanie. 
Indie, Pakistan, Iran i Chiny traktują terytorium 
Afganistanu jako pole wzajemnej rywalizacji 
i geopolitycznego starcia, nie przejmując się 
zbytnio szczątkowym zaangażowaniem USA 
i Zachodu. Z kolei Rosja – choć nie sąsiaduje 
bezpośrednio z Afganistanem – skutecznie wy-

korzystuje ten kraj jako kolejne z wielu miejsc 
na świecie, gdzie może poważnie utrudnić życie 
Amerykanom. W takich okolicznościach nie 
może dziwić, że latem 2017 roku szef Pentago-
nu James Mattis podsumował stan rzeczy 
w Afganistanie wyjątkowo krótko i wymownie: 
„Ameryka nie wygrywa wojny [afgańskiej]”.

Odpowiedzią amerykańskiej administracji 
prezydenta Donalda Trumpa na ewidentne po-
garszanie się sytuacji operacyjnej i strategicznej 
pod Hindukuszem stała się nowa strategia wo-
bec Afganistanu i trwającego tam konfliktu, 
ogłoszona w sierpniu 2017 roku. Jej podstawo-
wym założeniem jest jasne i wyraźne zapewnie-
nie – skierowane zarówno do władz w Kabulu 
i społeczności międzynarodowej, jak i talibów 
oraz islamistów – że Stany Zjednoczone wraz 
z sojusznikami z NATO nie zostawią Afganista-
nu, zanim sytuacja w tym kraju nie zostanie cał-
kowicie ustabilizowana. W wymiarze strategicz-
nym oznacza to dla Zachodu perspektywę wie-
loletniego zaangażowania, co najmniej na 
obecnym poziomie – a więc około 15 tys. żoł-
nierzy amerykańskich (z czego blisko 9 tys. 
w ramach natowskiej misji „Resolute Support”) 
oraz około 13 tys. żołnierzy z państw sojuszu 
(w tym niemal 200 Polaków). 

Ważnym elementem nowej amerykańskiej 
strategii wobec Afganistanu jest zapowiedź 
zwiększenia bezpośredniego zaangażowania 
Amerykanów w działania bojowe w terenie. Do-
tychczas obecność amerykańskich doradców 
ograniczała się do szczebla korpusów i dowódz-
twa centralnego armii afgańskiej (Afghan Natio-
nal Army, ANA), a teraz żołnierze mogą działać 
w tej roli także na szczeblu afgańskich brygad 

ŻOŁNIERZE,  
KTÓRZY  

POZOSTANĄ 
W AFGANISTANIE

tys.

tys.

UPRAWA MAKU  
WYSOKOMORFINOWE-
GO OD DEKAD JEST  
W AFGANISTANIE  
SUBSTYTUTEM NOR-
MALNEGO ROLNICTWA

15

13

żołnierze  
amerykańscy

żołnierze z państw 
sojuszu



nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA

101

i batalionów (kandaków). Szczególnie ten ostatni fakt mo-
że mieć przełomowe znaczenie i wpłynąć na poprawę efek-
tywności sił rządowych, bo zgodnie z „ordre de bataille” 
ANA stanowią one podstawowy moduł operacyjny armii. 
Dotychczas, z powodu licznych mankamentów organiza-
cyjnych i szkoleniowych oraz braków w ukompletowaniu 
kadrowym i sprzętowym, tylko około 25% afgańskich ba-
talionów mogło podejmować samodzielne działania ofen-
sywne, z reguły jednak z niewielkim skutkiem.

Równie pomocne w bezpośrednim boju z talibskimi re-
beliantami mogą okazać się inne nowe rozwiązania, 
zwłaszcza zwiększenie zakresu bezpośrednich działań ki-
netycznych, podejmowanych przeciwko rebeliantom przez 
siły specjalne USA. Na nowo zdefiniowano również zasa-
dy stosowania bezpośredniego wsparcia powietrznego po-
la walki (close air support, CAS), zmniejszając dotychcza-
sowe obostrzenia i rygory w tej dziedzinie oraz wprowa-
dzając generalną regułę, że „bombardujemy nie wtedy, 
kiedy [talibowie] nas atakują, ale kiedy my widzimy, że 
jest to konieczne dla naszego zwycięstwa”. 

W ramach tej nowej strategii amerykańskie lotnictwo 
bojowe już od jesieni 2017 roku prowadzi m.in. intensyw-
ne naloty na pola makowe i wykryte przez wywiad ośrod-
ki produkcji opium – podstawowego towaru eksportowego 
Afganistanu i głównego źródła dochodów talibów, a także 
islamistów z Al-Kaidy i IS. Wykorzystuje się w nich m.in. 
potężne bombowce strategiczne B-52 oraz niewidzialne 
dla radarów myśliwce F-22 Raptor (to zresztą, choć trudno 
w to uwierzyć, ich debiut nad Afganistanem). 

Założenia tego elementu amerykańskiej strategii wyda-
ją się jak najbardziej słuszne – odcięcie talibów od znacz-
nej części źródeł dochodu i finansowania może poważnie 
osłabić ich kondycję i możliwości militarne. Istnieje oczy-
wiście ryzyko, że ta powietrzna „kampania antyopiumo-
wa” może przyczynić się do wzrostu niechęci części 
Afgańczyków wobec sił zachodnich. Naloty niosą bowiem 
ze sobą groźbę śmierci lub trwałych obrażeń wśród afgań-
skich wieśniaków, zatrudnionych (najczęściej nie dobro-
wolnie) w fabrykach opium lub na polach makowych. 

Co gorsza, uprawa maku wysokomorfinowego od dekad 
jest w Afganistanie substytutem normalnego rolnictwa 
i najczęściej jedynym źródłem dochodu dla całych afgań-
skich wsi i społeczności. Zniszczenie upraw oznacza zatem 
perspektywę poważnych problemów bytowych, zwłaszcza 
w obliczu nachodzącej zimy. W ramach ISAF przez całe la-
ta prowadzono kosztowne programy społeczno-ekonomicz-
ne, mające na celu wyrugowanie „kultury opiumowej” 
z afgańskiego rolnictwa, i zastąpienie jej na przykład upra-
wą równie dochodowego szafranu. Z czasem wysiłki te od-
niosły relatywny sukces, przyczyniając się do spadku pro-
dukcji opium i jego pochodnych. Niestety, wszystko zosta-

ło zaprzepaszczone po 31 grudnia 2014 roku i wystarczyły 
niewiele ponad dwa lata, aby Afganistan wrócił na nie-
chlubne czoło listy producentów opiatów na świecie. 

BRAK PERSPEKTYW
Fatalny stan bezpieczeństwa w Afganistanie sprawia, że 

programy pomocowe, humanitarne i rekonstrukcyjne są 
ograniczone do absolutnego minimum. „Zbyt szybkie 
i zbyt głębokie” (jak powiedział gen. John Nicholson, 
obecny dowódca sił USA i NATO w Kabulu) wycofanie sił 
międzynarodowych z Afganistanu w latach 2013–2014 
sprawiło, że kraj ten jest niemalże na krawędzi upadku. Ja-
kiekolwiek zmiany lub reformy ekonomiczne, społeczno-
-polityczne itp. wymagają tymczasem przede wszystkim 
uprzedniego zapewnienia na danym obszarze relatywnie 
trwałego bezpieczeństwa – tak w sensie obiektywnym 
(brak aktów przemocy, ataków i zamachów), jak i subiek-
tywnym (przekonanie wśród obywateli o braku zagrożeń). 

Ale samo bezpieczeństwo to nie wszystko – w uwarun-
kowaniach kulturowo-cywilizacyjnych Afganistanu misja 
Zachodu od samego początku miała małe szanse na powo-
dzenie. To w dużej mierze kolejny – obok Iraku z lat 
2003–2011 czy późniejszych wydarzeń w Libii i Syrii (od 
2011 roku do dziś) – przykład fałszywego przekonania li-
beralnych elit zachodnich o dominacji idealizmu w stosun-
kach międzynarodowych oraz przyjętego założenia, że 
światłe i słuszne idee, prawo i instytucje międzynarodowe 
oraz wola tzw. wolnego świata mogą niejako same przez 
się kształtować rzeczywistość w dowolnym miejscu i cza-
sie, także tam, gdzie lokalne uwarunkowania kulturowe, 
cywilizacyjne i religijne oraz doświadczenia historyczne 
sprawiają, że przeszczepienie sprawdzonych wzorców za-
chodnich jest co najmniej trudne, o ile nie wręcz niemożli-
we. Tak jak w Afganistanie lub Iraku, które stanowią do-
wód, iż hermetyczny świat kultury i cywilizacji islamu nie 
poddaje się łatwo zachodniej inżynierii społecznej. 

Czy zatem ogarnięty od czterech dekad działaniami wo-
jennymi Afganistan ma szansę na choćby względną stabi-
lizację i pokój? Wydaje się, że niestety nie, a z pewnością 
nie w perspektywie najbliższych 10–15 lat. Chyba że któ-
raś ze stron konfliktu wewnętrznego w tym kraju w sposób 
zdecydowany wygra szybko wojnę domową. Ale zapewne 
i wówczas znajdą się w Afganistanie siły i ugrupowania, 
które – wsparte przez zagranicznych patronów – kontesto-
wać będą status quo i dążyć do zmiany sytuacji w kraju. 
W tym sensie Afganistan jawi się jako państwo skazane na 
permanentny konflikt wewnętrzny oraz ciągłą walkę z in-
gerującymi siłami i państwami zewnętrznymi. A fakt, że 
tereny dzisiejszego Afganistanu cieszą się złą sławą cmen-
tarzyska imperiów, jest chyba niewielkim pocieszeniem 
dla jego mieszkańców.
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NADCHODZIMY!
Rząd w Bagdadzie po trzech latach krwawych 
walk ogłosił zwycięstwo nad tzw. Państwem 

Islamskim. Nie oznacza to jednak kresu 
działalności terrorystów. 

M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I
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P atrol zatrzymuje się na jednym z głów-
nych skrzyżowań w zachodniej części 
Mosulu. Pojazdy parkują tuż przy 
zbombardowanej kamienicy, żeby 

w jej cieniu skryć się przed skwarem. Uzbro-
jeni mężczyźni co jakiś czas spojrzeniem 
przeczesują okolicę, ale wydają się zrelakso-
wani. Dowódca patrolu wyciąga zza pasa 
wielki, szturmowy nóż i od niechcenia zaczy-
na się nim bawić. Nagle ciszę zagłusza wy-
strzał. Sylwetki odruchowo pochylają się do 
przodu, ręce automatycznie rozkładają na bo-
ki, jakby do lotu. Huk jest bardzo głośny, mu-
si dochodzić z bliska. Dowódca nawet na mo-
ment nie odrywa wzroku od starannie wypo-
lerowanej głowni. „Nie martwcie się. To na 
pewno na checkpoincie”. 

Zarówno w Mosulu, jak i całej prowincji  
Niniwa żołnierze ISF (Iraqi Security Forces) 
oraz sprzymierzeni z Bagdadem bojownicy  
Al-Haszd asz-Szabi (Siły Mobilizacji Ludowej) 
są obecni niemal na każdym kroku. Nie ozna-
cza to jednak, że jest bezpiecznie.

Już w czasie II wojny w rejonie Zatoki Per-
skiej leżąca na północy kraju Niniwa dała się 
Amerykanom we znaki. Ten w teorii wielona-
rodowy region jest zdominowany przez sun-
nickich Arabów, którzy w wyniku decyzji 
podjętych po upadku rządu Saddama Husajna 
zostali zmarginalizowani. Ze względu na trud-
ne położenie wiele lokalnych klanów wolało 
wspierać nawet najbardziej radykalne islam-
skie bojówki, niż układać się z władzami 
w Bagdadzie. To właśnie w Niniwie skryli się 
powstańcy z Al-Falludży, którzy jeszcze przez 
kilka lat wzniecali w Mosulu kolejne powsta-
nia oraz terroryzowali mieszkańców zamacha-
mi samobójczymi. 

Po wycofaniu się sił Stanów Zjednoczonych 
z Iraku doszło do kolejnego zaostrzenia stosun-
ków między szyickim rządem Nuriego al-Mali-
kiego a coraz mocniej wykluczanymi z prze-
strzeni publicznej sunnitami. Trzy lata później 
około tysiąca bojowników Islamskiego Państwa 
w Iraku i Lewancie (ISIS) przystąpiło do sztur-
mu na Mosul. Miasto bronione przez przynaj-
mniej 30 tys. żołnierzy irackich upadło w ciągu 
czterech dni. Zwycięstwo islamistów było wy-
nikiem nie tylko ich wysokiego morale czy do-
brze wykorzystanego elementu zaskoczenia. 

Przede wszystkim to terroryści walczyli u sie-
bie, a nie siły irackie. 

Teraz, po trwającej dwa lata i prowadzonej 
przez ponad sześćdziesiąt państw operacji  
„Niniwo, nadchodzimy!” (Nineveh, we are  
comming!), rząd w Bagdadzie sprawuje teryto-
rialną kontrolę nad przeważającą częścią regio-
nu, w tym nad Mosulem oraz leżącym na szlaku 
komunikacyjnym Tall Afar. W teorii bojownicy 
z tzw. Państwa Islamskiego zajmują jedynie nie-
wielki, pustynny obszar leżący przy granicy 
z Syrią, ale w rzeczywistości sytuacja jest 
znacznie bardziej skomplikowana. Chociaż wy-
zwolenie Mosulu zostało ogłoszone na początku 
lipca 2017 roku, zarówno w zachodniej, jak i we 
wschodniej części miasta do dziś dochodzi do 
ataków na stacjonujących tam żołnierzy oraz na 
cywilów. Według danych zebranych przez portal 
Musings on Iraq, tylko w grudniu 2017 roku 
w prowincji Niniwa odnotowano 46 incydentów, 
w wyniku których zginęło 536 osób (474 cywi-
lów). Dla porównania w Kirkuku, który zajmuje 
drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu, 
były 44 ofiary, a w leżącej na południu kraju Ba-
srze – 5. Liczby te mogą zaskakiwać, tym bar-
dziej że były one najniższe w ciągu ostatnich 
12 miesięcy i nie uwzględniają poległych bo-
jowników tzw. Państwa Islamskiego. 

NOCĄ NA PRZEDMIEŚCIACH
Na kilkupasmowej drodze prowadzącej do 

pontonowego mostu Al-Hurrija (ten właściwy 
został ciężko uszkodzony podczas walk) utwo-
rzył się ponaddwukilometrowy zator. Setki sa-
mochodów próbujących przekroczyć Tygrys 
i dostać się do zachodniej części miasta utknę-
ło w bezładnej plątaninie popękanych szyb 
oraz obitych karoserii. Raz na kilkanaście mi-
nut korek przesuwa się o parę metrów, po 
czym ponownie zastyga bez ruchu. Wewnątrz 
pojazdów panuje taki sam tłok. W niewielkich 
osobówkach mieszczą się całe rodziny oraz 
nierzadko ich dobytek. Po drugiej stronie rzeki 
widnieją zarysy zrujnowanych kamienic. Wi-
dok ten przynosi na myśl obrazy Zdzisława 
Beksińskiego – wydaje się nieprawdopodob-
ne, by wśród niemal zrównanych z ziemią bu-
dynków wciąż mogli żyć ludzie. 

W rzeczywistości w zachodnim Mosulu 
jeszcze wiele miesięcy po zakończeniu walk 
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natrafiano na kryjówki tzw. Państwa Islamskiego, zwłasz-
cza w najdłużej bronionym przez bojowników Starym 
Mieście. Nie miało to jednak większego wpływu na bez-
pieczeństwo stacjonujących tam sił czy cywilów pilnują-
cych swojego dobytku. Sytuacja zdecydowanie gorzej wy-
gląda we wschodniej, znacznie lepiej zachowanej, części 
miasta. Po upadku samozwańczego kalifatu ci terroryści, 
którzy nie zostali zabici lub ujęci, przeszli do podziemia. 
Według różnych szacunków, na terytorium Iraku i Syrii 
może przebywać od 3 tys. do nawet 10 tys. bojowników 
wciąż wiernych Abu Bakrowi al-Baghdadiemu. Jedno-
cześnie wieloletnia wojna spowodowała chaos, który 
przyczynił się do tego, że stworzona przez nich sieć prze-
niknęła bądź będzie mogła przeniknąć do struktur lokal-
nych, a nawet państwowych. 

We wschodnich dzielnicach Mosulu toczy się teraz nie-
ustanna gra między działającymi w ukryciu bojownikami 
tzw. Państwa Islamskiego a pracownikami irackich służb 
bezpieczeństwa. Codziennie pojawiają się raporty o uda-
remnionych zamachach czy rozbitych grupach terrorystów. 
Niestety, równie często dochodzi do strzelanin, eksplozji 
improwizowanych urządzeń wybuchowych i porwań. Rząd 
w Bagdadzie niechętnie nagłaśnia informacje na ten temat, 
ale wiadomo, że w walce z terrorystami zginęło co naj-
mniej dwóch oficerów wywiadu i wielu agentów. 

Bojownicy tzw. Państwa Islamskiego wciąż są obecni 
także w innych irackich prowincjach, szczególnie 
w okolicach Kirkuku oraz w Hawidży. Pod koniec grud-
nia 2017 roku przedstawiciele ISF oficjalnie przyznali, 
że to drugie miejsce nie zostało odpowiednio zabezpie-
czone, więc odradzały się tam wpływy tzw. Państwa  

Islamskiego. Nawet w latach największych triumfów 
dżihadyści często stosowali taktykę polegającą na cią-
głym przemieszczaniu się i ataku z zaskoczenia. Grupa 
bojowników potrafiła przez wiele dni przebywać na pu-
styni, a następnie pojawić się na zupełnie niespodzie-
wanym terytorium. Zarazem w wielu miejscowościach 
obecni byli emisariusze tzw. Państwa Islamskiego, któ-
rzy przygotowywali grunt pod ich przejęcie. 

W powodzeniu tego typu działań duże znaczenie miały 
wsparcie lokalnych klanów oraz cicha akceptacja sunnic-
kiej ludności. Teraz bojownicy zmodyfikowali swoją stra-
tegię – działają głównie nocą na przedmieściach miast. 
W związku z ich aktywnością w ciągu ostatniego miesią-
ca przeprowadzono wiele operacji w miejscach, które 
jeszcze niedawno uznawano za wyzwolone. Siły irackie 
wkroczyły m.in. do miejscowości Marata, Umm Kasr 
i Knaus. W górach Makhoul zniszczono sieć tuneli oraz 
przejęto skład broni. Trwają również operacje w samym 
Kirkuku oraz Hawidży. To jednak Niniwa pozostaje naj-
bardziej niebezpiecznym regionem Iraku. 

NISZCZĄCA CICHA RYWALIZACJA
Na jednym z posterunków trwa kontrola pojazdów. 

Mężczyźni przeszukujący samochody nie wyglądają jak 
żołnierze. Mają różne wyposażenie, niektórzy zapuścili 
bujne brody. Standardem są spodnie bojówki, adidasy 
i nonszalanckie podejście do noszenia broni. Lufy zwra-
cają w przypadkowych kierunkach, a palce trzymają  
na spustach. Każdy checkpoint łączy nie tylko swobodna 
interpretacja przepisów bezpieczeństwa, lecz także… lo-
go Punishera. Charakterystyczna czaszka jest powszech-

STRATEGIE / IRAK

WYDAJE SIĘ 
NIEPRAWDOPO-

DOBNE, ŻE WŚRÓD 
NIEMAL ZRÓWNANYCH 
Z ZIEMIĄ BUDYNKÓW 

WCIĄŻ ŻYJĄ 
LUDZIE
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n i ej s za  n i ż  znak  towarowy  
coca-coli i ozdabia wszystko, po-
cząwszy od wojskowych ciężarówek, 
przez elementy umundurowania,  
po ładownice. Jeden z bojowników 
ozdobił komiksowym motywem każ-
dy z siedmiu magazynków. 

W samej Niniwie działa przynaj-
mniej 30 różnych ugrupowań wal-
czących w szeregach Al-Haszd  
asz-Szabi. Na polecenie Teheranu 
szyickie milicje zostały powołane 
jeszcze w 2003 roku, ale prawdziwy 
rozgłos zyskały, wspierając iracki 
rząd w operacji odbijania Mosulu. Podczas walk o mia-
sto wykazały się dużą skutecznością. Pojawiło się wów-
czas też wiele kontrowersji. Niektóre oddziały oskarżo-
no o popełnienie zbrodni wojennych, w tym samosądy 
wykonywane na ujętych bojownikach oraz egzekucje 
cywilów. Teraz lokalne siły Al-Haszd asz-Szabi odpo-
wiadają za bezpieczeństwo w Mosulu oraz wielu innych 
miastach Niniwy. 

Po zakończeniu walk oddziały związane z miejsco-
wymi politykami lub klanami przystąpiły jednak do re-
alizacji własnych celów. W wyniku zabiegów rządu 
w Bagdadzie udaje się powstrzymać otwartą konfronta-
cję, ale cicha rywalizacja między poszczególnymi gru-
pami ma bezpośredni wpływ na stabilność regionu. Sy-
tuację tę wykorzystują bojownicy tzw. Państwa Islam-
skiego, którym łatwiej stawić czoła kilkudziesięciu 
różnym ugrupowaniom niż jednej, ściśle skoordynowa-

nej i spójnie dowodzonej formacji. 
Jednocześnie lokalna sunnicka lud-
ność patrzy na szyickie milicje 
z niechęcią, niejednokrotnie po-
strzega je jako niewiele różniące się 
od terrorystów. Niezależnie od po-
stawy Al-Haszd asz-Szabi w Iraku 
konf likt  między wyznawcami 
dwóch najważniejszych odłamów 
islamu narastał od lat. Sukces terro-
rystów z tzw. Państwa Islamskiego 
jest jedynie efektem tych tarć.

SCENARIUSZ PÓŁREALNY
Według szacunków Organizacji Narodów Zjedno-

czonych, odbudowa Iraku może kosztować nawet 
100 mld dolarów. Jedną piątą tej sumy pochłonie sama 
Niniwa, z czego na miliard dolarów wyceniono przy-
wrócenie najbardziej podstawowej infrastruktury 
w Mosulu. Są to olbrzymie koszty i nawet ze wspar-
ciem społeczności międzynarodowej oraz z wpływami 
generowanymi przez pola naftowe minie wiele lat, za-
nim rząd w Bagdadzie sprosta temu zadaniu. Niemniej 
ważne jest ujednolicenie sił sprawujących kontrolę nad 
odzyskanymi prowincjami i utworzenie rządu, który 
będzie akceptowany także przez sunnitów. Wobec co-
raz większych wpływów Iranu jest to scenariusz z po-
granicza fikcji, ale bez jego realizacji historia zatoczy 
koło. Tzw. Państwo Islamskie może nie zdoła się odbu-
dować, ale na jego miejscu wyrosną kolejne ugrupowa-
nia. Jeszcze bardziej okrutne.
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Po ponad 35 latach korzystania z pomocy 
Amerykanów większość głównych syste-
mów uzbrojenia Egipcjan jest „made in 
USA”. Taki stan rzeczy to konsekwencja 

decyzji prezydenta Egiptu Anwara as-Sadata, 
który jeszcze przed wybuchem wojny z Izra-
elem w 1973 roku ograniczył współpracę woj-
skową z Moskwą. Z czasem jego relacje z Za-
chodem, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, 
stawały się coraz lepsze. Amerykanie doprowa-
dzili do bezpośrednich negocjacji egipsko-izrael-
skich, których zwieńczeniem były porozumienie 
zawarte w 1978 roku w Camp David i układ po-

kojowy między oboma państwami podpisany 
w 1979 roku w Waszyngtonie.

POKOJOWA DYWIDENDA
Zmiana frontu przyniosła Egiptowi wymierne 

korzyści, w tym znaczną pomoc wojskową Sta-
nów Zjednoczonych. Egipcjanom co roku przy-
znawano określoną kwotę pieniędzy, za które 
mogli kupować nową broń u amerykańskich 
producentów. Inną formą wsparcia była możli-
wość zakupu taniego uzbrojenia i sprzętu woj-
skowego z nadwyżek sił zbrojnych USA lub 
przekazywanie go za darmo.

W ostatnich latach Egipt 
przestał opierać modernizację 

swej armii na dostawach 
uzbrojenia z USA.
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W 2011 roku Egipcjanie 

zamówili w Niemczech 

dwa okręty podwodne

typu U-209/1400mod, 

a trzy lata później kolej-

ną parę.
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Egipt jest potęgą pancerną, gdyż 
dysponuje ponad 4 tys. czołgów, 
z których trzy czwarte to amerykań-
skie wozy M1 Abrams i M60A1/A3. 
W jednostkach piechoty zmechanizo-
wanej jest około 4 tys. transporterów 
M113 i bazujących na tej platformie 
bojowych wozów piechoty. Najbar-
dziej na sojuszu z USA zyskały egip-
skie siły powietrzne, które poniosły bardzo duże straty 
podczas wojny z Izraelem w 1973 roku. W latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku trafiło do nich około 80% ame-
rykańskiej pomocy wojskowej. Na początek, już w 1979 
roku Waszyngton zgodził się na sprzedaż 35 używanych 
myśliwców F-4E. Później Egipt dokupił ich jeszcze sie-
dem. W 1980 roku podpisano pierwszą umowę na 42 no-
we F-16A/B Block 15. Następne zamówienia, składane od 
połowy lat osiemdziesiątych, dotyczyły już nowszej ich 
wersji – F-16C/D. W sumie Egipt nabył 240 „szesnastek”, 
co czyni go czwartym w świecie użytkownikiem tego typu 
statków powietrznych. Ostatnich 20 egzemplarzy F-16C/D 
Block 52 dostarczono mu w latach 2012–2013. Egipcjanie 
kupili w USA jeszcze m.in. samoloty transportowe C-130 
Hercules i wczesnego ostrzegania E-2C Hawkeye, a także 
46 śmigłowców szturmowych AH-64 Apache i 17 mor-
skich SH-2G Super Seasprite.

Marynarka wojenna Egiptu uzyskała w ramach amery-
kańskiej pomocy m.in. sześć używanych fregat i dwa nisz-
czyciele min. W stoczniach w USA zbudowano dla niej 
cztery okręty rakietowe i trzy małe niszczyciele min.

Relacje pomiędzy USA a Egiptem zaczęły się rozluź-
niać w obecnej dekadzie. Na początku 2011 roku władzę 
musiał oddać prezydent Hosni Mubarak. W następnym 
roku wybory prezydenckie wygrał Muhammad Mursi 
z Partii Wolności i Sprawiedliwości, powiązanej z orga-
nizacją Bracia Muzułmańscy. Polityk ten szybko skon-
fliktował się z wojskowymi i opozycją. Mursi próbował 
ograniczyć wpływy generałów i rozszerzyć własne, stąd 
zaczęto go oskarżać o zapędy dyktatorskie. Po kilku 
dniach gwałtownych protestów ulicznych wojsko 3 lipca 
2013 roku usunęło Mursiego ze stanowiska. W 2014 ro-
ku prezydentem został wybrany gen. Abd al-Fattah  
as-Sisi, ale relacje między Kairem a Waszyngtonem po-
zostały chłodne. Jedną z przyczyn było wstrzymywanie 
amerykańskiej pomocy dla Egiptu. Jako powody wskazy-
wano krwawe zamieszki i de facto wojskowy zamach sta-
nu przeciwko Mursiemu. Niemniej jednak były też inne 
przyczyny. Jedną z nich ujawniły amerykańskie media 
we wrześniu ubiegłego roku. Otóż Waszyngton nabrał 
pewności, że wbrew obowiązującemu zakazowi ONZ-etu 
Egipcjanie kupują broń od Korei Północnej. Latem 2016 

roku amerykański wywiad zaczął śledzić 
statek „Jie Shun” pod banderą kambodżań-
ską, który wyszedł z północnokoreańskiego 
portu. Amerykanie poinformowali przedsta-
wicieli władz Egiptu, że na pokładzie praw-
dopodobnie są zakazane towary. Gdy jed-
nostka znalazła się na wodach terytorial-
nych Egiptu, została przeszukana przez 
tamtejszych celników. Podejrzenia okazały 

się słuszne. Egipscy funkcjonariusze znaleźli ponad 24 tys. 
pocisków do granatników RPG-7 i komponenty do wy-
tworzenia jeszcze ponad 6 tys. Choć oficjalnie Egipcjanie 
zaprzeczyli jakimkolwiek związkom z przemytem, prezy-
dent Donald Trump zamroził około 300 mln dolarów po-
mocy wojskowej dla Kairu.

DYWERSYFIKACJA DOSTAWCÓW
Potwierdzeniem ochłodzenia w stosunkach ze Stana-

mi Zjednoczonymi był wzrost zainteresowania Egip-
cjan uzbrojeniem i sprzętem wojskowym produkowa-
nym w innych państwach zachodnich. W 2011 roku za-
mówili oni w Niemczech dwa okręty podwodne typu 
U-209/1400mod, a trzy lata później kolejną parę. Wartość 
tych transakcji szacowana jest na około 1,5 mld euro. 
W czwartym kwartale 2017 roku rząd Niemiec zaakcepto-
wał sprzedaż broni do Egiptu o wartości 300 mln euro. Nie 
podano, co Egipcjanie chcieli kupić.

Największym beneficjentem nowej sytuacji politycznej 
została Francja, która w przeszłości, w latach siedemdzie-
siątych, jako pierwszy kraj zachodni zaczęła dostarczać 
Egiptowi broń. Pierwszymi zaś zachodnimi samolotami 
bojowymi w lotnictwie tego kraju od czasu brytyjskich 
maszyn z początku lat pięćdziesiątych były Mirage 5. For-
malnie zamawiała je i płaciła Arabia Saudyjska. Francuzi 
dostarczyli Egiptowi jeszcze przed Camp David 50 lek-
kich śmigłowców SA342 Gazelle. Egipcjanie zapamiętali 
tę przychylność i zrewanżowali się nowymi kontraktami 
w latach osiemdziesiątych, m.in. na 36 następnych „gaze-
li” i 20 myśliwców Mirage 2000.

Kontakty między Paryżem i Kairem uległy ożywieniu 
za prezydentury As-Sisiego. W lipcu 2014 roku dziennik 
„La Tribune” podał, że egipska marynarka wojenna zaku-
piła cztery korwety typu Gowind 2500. Wraz z odrębnymi 
umowami na ich uzbrojenie wartość tej transakcji jest oce-
niana na co najmniej 1,5 mld euro. W końcu tegoż roku 
gazeta ujawniła, że Egipcjanie są zainteresowani samolota-
mi wielozadaniowymi Rafale. 16 lutego 2015 roku podpi-
sano umowę na dostawę 24 rafali. Media poinformowały, 
że kontrakt opiewa na kwotę ponad 5,2 mld euro, jednak 
według niektórych publikacji zawarto w niej cenę fregaty 
wielozadaniowej FREMM.

BUDOWA POTĘGI 
MILITARNEJ MA 
POMÓC TWORZYĆ 
POZYTYWNY 
WIZERUNEK  
EGIPSKICH WŁADZ
W OCZACH ZWY-
KŁYCH OBYWATELI
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W 2014 roku agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że 
wstrzymano przekazanie dwóch zbudowanych dla niej 
we Francji desantowców śmigłowcowych typu Mistral. 
Jednostki te odkupił Egipt. W 2016 roku podpisano nowe 
umowy, o wartości 1 mld euro, dotyczące dwóch korwet 
Gowind, dwóch dużych patrolowców i satelity komunika-
cyjnego. W latach 2014–2016 Francuzi sprzedali Egiptowi 
broń i sprzęt wojskowy za ponad 8 mld euro. 

Oprócz Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej 
ważnym dostawcą broni dla Egiptu stały się w połowie lat 
siedemdziesiątych XX wieku Chiny, które częściowo za-
pełniły lukę po Związku Sowieckim. Chińczycy oferowali 
w tym czasie głównie tańsze kopie znanego Egipcjanom 
uzbrojenia sowieckiego. Stąd pierwsze transakcje dotyczy-
ły bombowców H-6 (Tu-16) i myśliwców J-6 (MiG-19). 
W latach osiemdziesiątych Egipt kupił w Państwie Środka 
ponad sto myśliwców J-7 wywodzących od MiG-21. W tej 
dekadzie Egipcjanie nabyli też od Chińczyków dużo jed-
nostek pływających różnych klas, w tym cztery okręty 
podwodne typu 033 i dwie fregaty typu 05 (Jianghu-1). 
W 1999 i 2004 roku zawarto kontrakty na 120 szkolnych 
odrzutowców K-8E Karakorum. Większość z nich zmon-
towano w miejscowych zakładach lotniczych.

WEJŚCIE ROSJAN
Ostatnie umowy ze Związkiem Sowieckim na dostawy 

uzbrojenia Egipt podpisał w latach 1973–1974. Jedna 
z nich dotyczyła zakupu 20 samolotów MiG-23. Maszyny 
jednak szybko wycofano ze służby. Kilka przekazano 
Chińczykom do badań w zamian za myśliwce J-6. Inne 
trafiły później do USA. Rosjanie powrócili na egipski ry-
nek w latach dziewięćdziesiątych, ale transakcje nie były 
duże. Prawdziwy przełom nastąpił po wizycie As-Sisiego 
w Moskwie w 2014 roku. We wrześniu tegoż roku  
Aleksander Fomin z rosyjskiej agencji współpracy wojsko-
wo-technicznej ujawnił istnienie wstępnego porozumienia 
w sprawie sprzedaży Kairowi broni za 3,5 mld dolarów. 
W 2015 roku Egipt kupił 46 śmigłowców szturmowych 
Ka-52K wraz z uzbrojeniem, opracowanych z myślą 
o działaniach z pokładów mistrali. Druga wielka umowa 
zawarta w tym samym roku opiewała na 50 samolotów bo-

jowych MiG-29M. W mediach pojawiły się też informacje 
o transakcji dotyczącej systemu obrony powietrznej S-300. 

Zbliżenie egipsko-rosyjskie nie ogranicza się tylko do 
transakcji na broń. W listopadzie 2017 roku państwa te 
podpisały porozumienie pozwalające samolotom wojsko-
wym na korzystanie na zasadzie wzajemności z przestrze-
ni powietrznej obu państw. Moskwa angażuje się też 
w przedsięwzięcia gospodarcze w Egipcie, czego przykła-
dem jest podpisane porozumienie w sprawie budowy elek-
trowni atomowej.

SEN O POTĘDZE 
Dążenie do zwiększenia listy dostawców uzbrojenia ma 

z punktu widzenia Egipcjan racjonalne uzasadnienie. Hi-
storia pokazała, że zbytnie uzależnienie od jednego part-
nera czyni ich bardziej podatnymi na naciski polityczne 
poprzez blokady dostaw. Poza tym wsparcie wojskowo-
-techniczne ze strony USA miało zawsze różne ogranicze-
nia. Egipt dostawał znacznie mniejszą pomoc niż Izrael. 
Ten zaś potrafił na dodatek skutecznie zablokować egip-
skie próby zakupu niektórych typów amerykańskiego 
uzbrojenia, m.in. samolotów F-15. Dlatego Egipcjanie 
chcą mieć partnerów, którzy nie będą stosowali takich  
obostrzeń. W Rosji z pewnością pamiętają, że niechęć do 
udostępnienia Egipcjanom pewnych typów uzbrojenia 
kosztował Związek Sowiecki utratę wpływów w tym kra-
ju, a także osłabienie pozycji w całym regionie.

Egipskie zbrojenia budzą niepokój ekspertów wojsko-
wych w Izraelu, o czym napisał Noa Amuayal na portalu 
Defense News. Izraelczycy nie dają wiary wyjaśnieniom, 
że czołgi, śmigłowce szturmowe czy okręty rakietowe są 
potrzebne do ochrony nowych instalacji wydobywczych 
gazu ziemnego. Nie uważają jednak, że Egipt szykuje się 
do wojny z państwem żydowskim, choć pewna obawa ist-
nieje. Część Egipcjan nadal widzi w Izraelu wroga. Z ko-
lei Yagila Henkina, historyka wojskowości z Jerozolim-
skiego Instytutu Studiów Strategicznych, niepokoją geopo-
lityczne konsekwencje zbliżenia Kairu z Moskwą. Jak 
zauważa Ofir Winter z Instytutu Badań nad Bezpieczeń-
stwem Narodowym, Egipt pragnie być w przyszłości 
„wiodącą siłą w świecie arabskim”. 

16 LUTEGO 2015 ROKU PODPI-
SANO UMOWĘ NA DOSTAWĘ  
DO EGIPTU 24  SAMOLOTÓW 
WIELOZADANIOWYCH RAFALE
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Kto powstrzyma 
prezydenta?

Amerykański prezydent, będący jednocześnie naczelnym wodzem sił 
zbrojnych, ma wyłączne prawo wydać rozkaz użycia broni jądrowej. 

Próbuje się jednak ograniczyć jego prerogatywy w tej kwestii.

M A C I E J  H Y P Ś

Jeśli Korea Północna dalej będzie grozić Sta-
nom Zjednoczonym, spotkają ją ogień 
i gniew”. „Jeśli Stany Zjednoczone będą za-
grożone, nie będą miały innego wyjścia, niż 

całkowite zniszczenie Korei Północnej”. „Kim 
prowadzi misję samobójczą – wobec siebie 
i swojego reżimu”. To tylko kilka cytatów z de-
klaracji prezydenta Donalda Trumpa wygłoszo-
nych w ciągu ostatnich miesięcy w związku 
z sytuacją na Półwyspie Koreańskim. Chociaż 
ani on, ani nikt inny nie przyznał tego oficjalnie, 
niezależni eksperci nie mają wątpliwości, że 
amerykański prezydent w swoich wypowie-
dziach sugerował, że dopuszcza zastosowanie 
wobec Korei Północnej broni jądrowej.

W czasie zimnej wojny i tuż po jej zakończe-
niu w USA obowiązywała doktryna użycia broni 
atomowej jedynie w celu obrony. Za prezydentu-
ry George’a W. Busha opracowano nową doktry-
nę połączonych operacji nuklearnych, w której 
dopuszczono wyprzedzający atak jądrowy na 

państwo lub organizację terrorystyczną, gdy wia-
domo, że przygotowują one uderzenie bronią 
masowego rażenia. Może on zostać przeprowa-
dzony również na znane miejsca składowania 
broni atomowej, chemicznej i biologicznej. 

Teoretycznie prezydent Trump jest zatem upo-
ważniony do wydania rozkazu przeprowadzenia 
ataku jądrowego na Koreę Północną. Dlaczego 
jeden człowiek ma tak wielką władzę i czy 
w amerykańskim systemie polityczno-wojsko-
wym istnieje ktokolwiek, kto może powstrzymać 
wykonanie takiego rozkazu?

ZMIANA PRIORYTETÓW
Amerykański system decyzyjny odnośnie do 

użycia broni jądrowej został pomyślany na wypa-
dek zmasowanego ataku rakietowego na to pań-
stwo głównie ze strony ZSRR, a później Rosji. 
Rakiety balistyczne wystrzelone przez Rosjan 
osiągną swoje cele w USA w ciągu około 40 mi-
nut, a te z okrętów podwodnych znajdujących się 

„Można podejmo-
wać decyzje, wpro-
wadzać je w życie, 
a następnie kory-
gować, jeśli ma się
zapas czasu. W naj-
gorszych okoliczno-
ściach czas jest 
jednak wszystkim”, 
mówi gen. Paul J. 
Selva, wiceprze-
wodniczący  
Kolegium Szefów  
Sztabów.
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niedaleko amerykańskich wybrze-
ży jeszcze szybciej. W tym czasie 
Amerykanie muszą podjąć decy-
zję, co robić. Według niektórych 
danych, amerykański prezydent 
w obliczu kryzysu będzie miał 
mniej niż 10 minut na zapoznanie się z sytuacją, rozważe-
nie opcji i podjęcie ostatecznej decyzji.

Skonsultuje się w tym czasie z sekretarzem obrony, se-
kretarzem stanu, przewodniczącym Kolegium Szefów 
Sztabów i ewentualnie innymi najbliższymi doradcami. 
Należy jednak podkreślić, że oni pełnią tylko funkcję do-
radczą i prezydent może działać całkowicie niezgodnie 
z ich stanowiskiem. Następnie szef Dowództwa Strategicz-
nego (USSTRATCOM) zadaje prezydentowi około sześciu 
pytań, by poznać jego intencje i na tej podstawie przedsta-
wia dostępne opcje odpowiedzi na atak, w tym zawsze 
przedstawia opcję nierobienia niczego i kontrataku wyłącz-
nie siłami konwencjonalnymi. Gdy prezydent wybierze 
jedną z nich, następuje weryfikacja jego tożsamości 
i uprawnień do wydania rozkazu. Dzieje się to za pomocą 
kodów identyfikacyjnych znajdujących się w walizce wy-
posażonej w system łączności, którą zawsze ma przy sobie 
adiutant będący w pobliżu prezydenta. Jeśli kody są prawi-
dłowe, rozkazy przekazuje się do właściwych jednostek, 
np. okrętów podwodnych z rakietami strategicznymi.

System dowodzenia bronią jądrową jest odizolowany od 
wszystkich innych amerykańskich systemów komputero-
wych i łączności. W przeciwnym razie byłby zbyt wrażliwy 
na atak informatyczny. „Można dyskutować, debatować, 
organizować spotkania polityków, podejmować decyzje 

o tym, co robić, wprowadzać je 
w życie, a następnie je korygo-
wać, jeśli ma się zapas czasu. 
W najgorszych okoliczno-
ściach, a na takie sytuacje jest 
zaprojektowany system dowo-

dzenia i sprawowania kontroli nad bronią jądrową, czas jest 
jednak wszystkim. Wtedy niezbędna okazuje się jasność 
sytuacji i kluczowa jest możliwość identyfikacji osoby wy-
bierającej opcję i wydającej rozkazy. Dlatego system jest 
zbudowany właśnie w ten sposób”, mówił gen. Paul J. Se-
lva, wiceprzewodniczący Kolegium Szefów Sztabów.

WASZYNGTOŃSKIE DYSKUSJE
Korea Północna to jednak nie ZSRR, który dysponował 

arsenałem zdolnym jednym uderzeniem zniszczyć całe 
USA. A atak atomowy ze strony współczesnej Rosji na  
Stany Zjednoczone wydaje się mało prawdopodobny. Dla-
tego od pewnego czasu pojawiają się głosy, żeby ograni-
czyć prezydencką władzę nad bronią jądrową. W listopa-
dzie 2017 roku zorganizowano w Senacie pierwsze od 
40 lat wysłuchanie w tej sprawie. Krytycy obecnego syste-
mu argumentują, że jedynym sposobem na powstrzymanie 
prezydenta przed przeprowadzeniem nielegalnego ataku 
atomowego jest masowy bunt wojskowych. Co prawda, 
podwładni mogą się z decyzją prezydenta nie zgadzać i na-
wet znaleźć prawne uzasadnienie odmowy wykonania roz-
kazu, jednak jak podkreślają przeciwnicy Trumpa, w chwi-
li kryzysu żołnierze bez wahania odpalą rakiety.

Obowiązującego systemu broni gen. bryg. Gregory  
Bowen, zastępca dowódcy USSTRATCOM. Przywołał 

SYSTEM DOWO-
DZENIA BRONIĄ 
JĄDROWĄ JEST 
ODIZOLOWANY 
OD INNYCH SYS-
TEMÓW KOMPU-
TEROWYCH 
I ŁĄCZNOŚCI USA
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B-2 Spirit – bombowiec strategiczny 
o obniżonej wykrywalności. 
Może przenosić bomby 
konwencjonalne i jądrowe.
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AMERYKAŃSKA TRIADA ATOMOWA

przykład manewrów „Global Thunder ’18”, które dla nie-
go zakończyły się wraz z wyłączeniem monitorów i minu-
tą ciszy w bazie lotnictwa Offutt (będącej jednocześnie 
siedzibą Dowództwa Strategicznego), co symbolizowało 
moment zniszczenia jej przez wrogą głowicę jądrową. 

Atak atomowy wywoła dziury w systemie łączności i do-
wodzenia. W takim wypadku ostatnią deską ratunku pozo-
stają samoloty dowodzenia – E-6B Mercury, znany także 
jako Looking Glass, i E-4B, czyli Doomsday Plane (samo-
lot dnia zagłady). Działanie w tak zniszczonym środowisku 
wymusza prostotę i jednoznaczność systemu dowodzenia. 
W czasie wojny może nie być możliwości konsultowania 
się z innymi organami władzy, dlatego Bowen uważa, że 
prezydent powinien zachować pełne uprawnienia.

BRAK ALTERNATYWY
Jeszcze inaczej do tej sprawy podchodzi były dowódca 

strategiczny gen. Robert Kehler, który twierdzi, że rozkazy 
dotyczące broni jądrowej podlegają takiej samej ocenie 
zgodności z prawem jak wszystkie inne. To znaczy, że za-
kazuje się wykonywania rozkazów niezgodnych z literą 
prawa. Tym samym jeśli USSTRATCOM uzna, że prezy-
dencki rozkaz jest nielegalny, może, a nawet powinno, od-
mówić jego wykonania. Tyle że nie musi to powstrzymać 
prezydenta, ponieważ może on w każdej chwili zdymisjo-
nować buntującego się generała i powołać na jego miejsce 
nowego, bardziej skłonnego do współpracy.

Ponadto, jak zaznacza Bruce Blair z organizacji na rzecz 
eliminacji broni jądrowej Global Zero, żeby zwiększyć 
szybkość reakcji, prezydenckie rozkazy są przekazywane 
równocześnie do Dowództwa Strategicznego i poszczegól-
nych, konkretnych jednostek. Gdyby więc dowódca, 
ze względu na prawne obiekcje, chciał nawet wydać rozkaz 
przerwania ataku, będzie na to za późno.

Amerykański prezydent dysponuje zatem pełnią władzy 
nad bronią jądrową i jeśli wyda rozkaz jej użycia, nawet 
w ramach uderzenia wyprzedzającego, to nikt nie będzie 
miał możliwości go powstrzymać – ani Kongres, ani sekre-
tarz obrony, ani tym bardziej żołnierze, którzy z definicji 
podlegają władzy cywilnej i mają wykonywać jej rozkazy.

W USA dyskusja w odniesieniu do tej kwestii zaczyna 
się na nowo. Wśród zwolenników ograniczenia władzy pre-
zydenta są nie tylko demokraci i aktywiści pokojowi, lecz 
także część republikanów. W tej chwili nie wydaje się jed-
nak możliwe wprowadzenie zmian w bliskiej przyszłości. 
Chociaż obecny system stwarza ryzyko podjęcia przez pre-
zydenta – Trumpa bądź jego następcę – niewłaściwej decy-
zji, to na razie krytycy tego rozwiązania nie zaproponowali 
żadnej alternatywy, która byłaby równie skuteczna wobec 
zagrożenia wojną światową, a jednocześnie dawałaby czas 
na dyskusję i osiągnięcie konsensusu w razie mniejszego 
zagrożenia.

STRATEGIE / STANY ZJEDNOCZONE

ELEMENTAMI 
TRIADY SĄ BOM-

BOWCE STRATEGICZNE, 
OKRĘTY PODWODNE 

NOSICIELE RAKIET BALI-
STYCZNYCH I RAKIETY 
STRATEGICZNE BAZO-

WANIA LĄDOWEGO. 

Siły powietrzne mają 44 bombowce 

B-52H Stratofortress, z których 

każdy może przenosić pięć pocisków 

manewrujących ALCM z głowicą jądro-

wą o mocy 150 kT. Dodatkowo 16 bom-

bowców B-2 Spirit może przenosić bom-

by grawitacyjne B61-7/-11 o maksy-

malnej mocy 340 kT i B-83-1 o mocy 

maksymalnej 1,2 MT. Łącznie do dyspo-

zycji bombowców jest 500 głowic 

atomowych różnej mocy. 

Techniczne możliwości 

przenoszenia broni jądro-

wej przez maszyny obu 

typów są większe, a po-

dane tu liczby wy-

nikają z ograniczeń traktatów o reduk-

cji arsenałów jądrowych. 

Siły powietrzne dysponują także 

450 strategicznymi rakietami balistycz-

nymi umieszczonymi w podziemnych si-

losach. LGM-30G Minuteman III Mk 12 

A mogą przenosić od jednej do trzech 

głowic o mocy 335 kT, a LGM-30G Mi-

nuteman III Mk 21/SERV – jedną głowi-

cę o mocy 300 kT. Łącznie na 

450 rakiet przypada 550 gło-

wic jądrowych.

Morski komponent 

triady atomowej 

składa się z pocisków trzech odmian 

UGM-133A Trident II: Mk 4, Mk 4 Im-

proved Accuracy i Mk 5. Dwa pierwsze 

mogą przenosić do sześciu głowic 

o mocy 100 kT, a wersja Mk 5 – do sze-

ściu głowic o mocy 475 kT. Łącznie da-

je to 336 pocisków i 1152 głowice ją-

drowe. Rakiety Trident są przenoszone 

przez 14 atomowych okrętów podwod-

nych typu Ohio (każdy może pomieścić 

12 rakiet). Liczby te także wynikają 

z ograniczeń traktatowych – każda 

rakieta Trident technicznie może 

przenosić do 12 naprowadzanych 

niezależ
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Czy po podpisaniu polsko-brytyjskiego trakta-
tu obronnego między oboma państwami 
zmienią się relacje na gruncie wojskowym?

Podobną umowę Wielka Brytania zawarła 
na kontynencie tylko z Francją. Podpisany w grudniu 
2017 roku traktat o współpracy w dziedzinie obronno-
ści i bezpieczeństwa otwiera wiele możliwości. Od za-
angażowania Polski i Wielkiej Brytanii zależy, 
jak praktyczną treścią zostanie wypełniona 
ta umowa. Podpisanie jej wynika z inten-
syfikacji stosunków dwustronnych. W na-
szym interesie leży mocne związanie  
Brytyjczyków z kwestią bezpieczeństwa 
Europy. Londyn jest z kolei zaintereso-
wany współpracą z Warszawą, bo 
w obliczu Brexitu szuka sojuszni-
ków. Brytyjczycy próbują budo-
wać par tnerstwo,  k tóre  
m.in. umożliwiłoby im 

ROZSĄDNIE BYŁOBY 
TO WYKORZYSTAĆ

o wojskowej współpracy z Brytyjczykami 
i okolicznościach podpisania traktatu rozmawia 

Małgorzata Schwarzgruber.

Z  Ł u k a s z e m  K u l e s ą

ŁUKASZ KULESA

W I Z Y T Ó W K A

Jest dyrektorem ds. badań naukowych 

i szefem warszawskiego biura European 

Leadership Network – organizacji promu-

jącej europejską współpracę w dziedzinie 

bezpieczeństwa, obrony oraz nieprolifera-

cji broni jądrowej. 
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wpływanie na to, co będzie się działo w Unii Europej-
skiej po Brexicie. 

W jakim stopniu Brexit wpłynie na kontakty wojsko-
we z Wielką Brytanią? 

Na współpracę dwustronną i w ramach NATO nie po-
winien mieć bezpośredniego wpływu, ale na pewno bę-
dzie miał znaczenie dla rozwoju współpracy obronnej 
w ramach Unii Europejskiej. Wyjście Wielkiej Brytanii 
z UE to duży cios dla wspólnej polityki bezpieczeństwa. 
Nawet jeśli Brytyjczycy nie byli entuzjastami jej pogłę-
biania, to ich potencjał wojskowy jest znaczący. Tamtej-
sze siły zbrojne są – obok francuskich – najbardziej 
wszechstronne, najlepiej wyposażone, a ich żołnierze 
mają największe doświadczenie operacyjne wśród tych 
w Europie. Londyn ma także znaczne dokonania w sfe-
rze cyberbezpieczeństwa i działań antyterrorystycznych. 
Przy okazji Brexitu Brytyjczycy chcą wynegocjować 
specjalny pakiet współpracy z Unią, która sięga dalej niż 
jej kontakty z takimi partnerami jak Norwegia. Chcą 
brać udział w wybranych programach rozwojowych 
i operacjach wojskowych, przy czym nie tylko z opcją 
przyłączenia się, a także współdecydować o nowych ini-
cjatywach. W Polsce widzą sojusznika, który poprze ich 
w tych staraniach.

Gdyby Londyn nadal współpracował z Brukselą 
w sferze bezpieczeństwa, zachowalibyśmy sojusznika, 
który podobnie do nas ocenia współpracę Unii Euro-
pejskiej z NATO.

W wielu sprawach zajmujemy takie samo stanowi-
sko: zarówno Londyn, jak i Warszawa uważają, że 
w sprawach wspólnej obrony czy też w wieloletnim 
planowaniu obronnym prymat musi mieć NATO. Oba 
państwa twierdzą także, że należy zabiegać o kontynu-
ację obecności wojskowej USA w Europie. Londyn ro-
zumie i podziela również nasze obawy przed zagroże-
niem ze Wschodu oraz dostrzega rosyjskie działania 
dezinformacyjne, aktywność w cyberprzestrzeni i naci-
ski ekonomiczne. 

Czego dotyczy umowa?
Wyraźnie widać, że traktat jest wzorowany na umo-

wie brytyjsko-francuskiej z 2010 roku, chociaż nieste-
ty zawiera mniej szczegółów dotyczących konkretnych 
dziedzin. To jednak zrozumiałe: jesteśmy wciąż na po-
czątku drogi, podczas gdy Brytyjczycy i Francuzi  
np. mają już ambitne wspólne programy rozwojowe 
i zbrojeniowe, budują zdolności do połączonych dzia-
łań ekspedycyjnych, nie wspominając o porozumieniu 
w sprawie ich arsenałów broni jądrowej. My mamy 

mniejsze ambicje, ale jest solidny dokument bazowy, 
który potwierdza nasze wspólne interesy bezpieczeń-
stwa i wyraźnie stawia za cel rozwinięcie współpracy 
we wszelkich sprawach związanych z obronnością, 
w tym z przemysłem zbrojeniowym, oraz wymianę do-
świadczeń. Katalog potencjalnych dziedzin kooperacji 
liczy ponad 20 pozycji, od spraw strategicznych, przez 
ćwiczenia i szkolenia, cyberobronę i wywiad, aż po 
muzealnictwo wojskowe. Traktat wspomina też o moż-
liwości wspólnego prowadzenia operacji. 

Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę polsko-
-brytyjską?

Intensywne kontakty nawiązano jeszcze przed II wojną 
światową, później był czas chlubnych doświadczeń wo-
jennych, w tym bitwy o Anglię i o Atlantyk. Warto o tym 
pamiętać, bo Brytyjczycy chętnie nawiązują do przeszło-
ści i tradycji wojskowych. Ostatnie 20 lat to już współpra-
ca dwustronna i w ramach NATO. Wielka Brytania jako 
jedno z pierwszych państw w 2014 roku wysłała do nas 
na ćwiczenia dużą grupę bojową, liczącą ponad tysiąc 
żołnierzy. To był ważny sygnał o wzmocnieniu wschod-
niej flanki NATO. Dziś, w ramach dowodzonej przez 
Amerykanów natowskiej grupy bojowej, na terytorium 
Polski stacjonuje około 150 brytyjskich żołnierzy.

W jakich dziedzinach można rozszerzyć współpracę 
z Brytyjczykami?

Sporo możliwości widzę we wspólnych ćwiczeniach 
i międzynarodowych operacjach, które obejmowałyby 
nie tylko siły lądowe i specjalne, lecz także w szerszym 
zakresie powietrzne i marynarkę. Dzięki podpisanej 
umowie polscy oficerowie mogą zyskać większy dostęp 
do szkoleń na brytyjskich uczelniach wojskowych. War-
to to wykorzystać. Cyberprzestrzeń oraz działania infor-
macyjne – trzeba też zwrócić uwagę na współpracę 
w tych dwóch dziedzinach, bo Brytyjczycy mają w nich 
spore doświadczenie. Jednak chodzi nie tylko o korzy-
stanie z ich wiedzy, lecz także o wspólne projekty oraz 
przeciwdziałanie konkretnym zagrożeniom. Wygląda 
więc na to, że współpraca w tych dwóch dziedzinach też 
będzie owocna, choć niewidoczna w mediach. 

A nie programy zbrojeniowe będą najważniejsze?
Nie można wybrać jednego czy dwóch projektów, 

które moglibyśmy uznać za flagowe i napędzające tech-
nologiczną współpracę dwustronną. Mówi się o poten-
cjalnym udziale brytyjskiego przemysłu w programie 
„Narew” [system obrony przeciwlotniczej krótkiego za-
sięgu] oraz w pozyskaniu bezzałogowców i rozwoju 
marynarki wojennej. Możemy też pomyśleć o uczest-
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Wyjście Wielkiej  
Brytanii z UE to duży 
cios dla wspólnej poli-

tyki bezpieczeństwa. 
Potencjał wojskowy 

Brytyjczyków  
jest znaczący

nictwie polskich firm w programach budowy 
brytyjskich okrętów wojennych. Wykorzysta-
nie przez siły zbrojne tych samych typów 
uzbrojenia, np. śmigłowców, pozwoliłoby na-
tomiast na intensywniejszą współpracę. Moż-
na też patrzeć dalej w przyszłość. Wielka 
Brytania jest partnerem Stanów Zjednoczo-
nych w programie F-35. Jeśli kiedyś zdecydu-
jemy się kupić te myśliwce, otworzą się nowe 
pola współpracy z państwami w Europie, któ-
re już je mają. 

Jak prasa brytyjska przedstawiła podpisa-
nie umowy?

Temat ten nie trafił na czołówki gazet. Me-
dia relacjonowały głównie wizytę premier 
Theresy May w Warszawie. Dziennikarze za-
stanawiali się natomiast, co Londyn mógłby 
zyskać na bliższych kontaktach z Warszawą 
w kontekście Brexitu. Niezależnie od wielu 
miłych słów, jakie padły przy okazji podpisa-
nia umowy obronnej, musimy mieć świado-
mość, że nie jesteśmy na pierwszym planie 
brytyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa. Brytyjczykom zależy jednak na przeko-
naniu partnerów europejskich, a także Rosji, 
że wycofanie się Londynu z UE nie oznacza 
odwrotu z kontynentalnej Europy. Chcą też 
pokazać, że pozostają wiarygodnym graczem 
w sprawach bezpieczeństwa europejskiego. 
Rozsądnie byłoby to wykorzystać.

W jaki sposób?
Koncentrowanie się na zapewnieniu wi-

docznej obecności sił brytyjskich na polskim 
terytorium jest zrozumiałe, ale może powinni-
śmy pójść dalej. Wspominaliśmy o współpra-
cy odnośnie do cyberprzestrzeni. Możemy za-
interesować się brytyjskimi doświadczeniami 
z prowadzenia operacji ekspedycyjnych, a tak-
że działań w koalicjach międzynarodowych. 
Powinniśmy rozważyć np. opcje włączenia się 
we współpracę Londynu z państwami Europy 
Północnej rozwijaną w ramach tzw. Joint 
Expeditionary Force, co sprzyjałoby utrzyma-
niu zainteresowania Londynu basenem Morza 
Bałtyckiego.

Podpisanie polsko-brytyjskiego traktatu 
jest związane z pomysłem konserwatystów na 
politykę zagraniczną i zacieśnianie kontak-
tów z wybranymi partnerami na kontynencie. 
Obawiam się, że gdyby do władzy doszli la-
burzyści pod przywództwem Jeremy’ego 
Corbyna, ich radykalnie odmienne podejście 
do Rosji, NATO oraz do hierarchii partne-
rów europejskich mogłoby doprowadzić do 
rozluźnienia naszych dwustronnych relacji 
w dziedzinie bezpieczeństwa. Dlatego istot-
ne jest, żeby rozpocząć jak najwięcej wspól-
nych projektów, kiedy okoliczności politycz-
ne są sprzyjające. Kolejne wybory mogą się 
odbyć np. po zakończeniu negocjacji brexi-
towych z UE.
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A rmia abchaska gotowa jest dziś sta-
wić opór każdemu agresorowi, który 
wedrze się w granice naszego kra-
ju!”, zapowiadał w połowie paź-

dziernika 2017 roku gen. Mirab Kiszmarija, 
minister obrony Abchazji, w czasie uroczy-
stych obchodów 25. rocznicy powstania tam-
tejszych sił zbrojnych. Ćwierć wieku wcze-
śniej, 11 października 1992 roku, Rada Naj-
wyższa Republiki Abchazji wydała dokument 
o utworzeniu ministerstwa obrony Abchazji 
oraz sztabu głównego abchaskiej armii. Mo-
ment ten uważa się w republice za początek 
istnienia rodzimego wojska.

Rocznicę obchodzono w Suchumi bardzo 
uroczyście. Przedstawiciele ministerstwa obro-
ny złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar wojny 
z Gruzją z lat 1992–1993, a następnie udali się 
do gmachu państwowej filharmonii, gdzie od-
były się główne uroczystości oraz rocznicowy 
koncert. W obchodach oprócz urzędników pań-
stwowych wzięli udział oficerowie armii ab-
chaskiej, weterani walk o niepodległość oraz 

delegaci z równie niepodległej jak Abchazja 
Osetii Południowej. Podczas uroczystości głos 
zabrali m.in. prezydent Raul Chadżimba oraz 
właśnie minister Kiszmarija. Ton ich wystą-
pień można podsumować, cytując dewizę za-
mieszczoną na stronie internetowej abchaskie-
go ministerstwa obrony: „Tak jak metal hartuje 
się w ogniu, tak też armia abchaska okrzepła 
w najzacieklejszych bojach o każdą piędź zie-
mi swej pięknej Ojczyzny”.

WEKTORY 
O PRZECIWNYCH ZWROTACH

Tak na dobrą sprawę potencjalnych agreso-
rów czyhających na granice Abchazji nie ma 
zbyt wielu. Praktycznie każdy ze zgromadzo-
nych w suchumskiej filharmonii wiedział, że 
jedynym adresatem gróźb mogą być tylko 
Gruzini. Choć i to raczej tylko w teorii, gdyż 
władze w Tbilisi nie mają praktycznie żad-
nych możliwości politycznych ani wojsko-
wych, by cokolwiek w obecnym stanie rzeczy 
zmienić na swą korzyść. 

hartowany 
w ogniu

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

Tbilisi nie ma żadnej kontroli nad 
terytorium, które formalnie na forum 
międzynarodowym jest uznawane za 

autonomiczną republikę Gruzji. W tym 
rejonie warunki dyktuje Moskwa.

Mit
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ROSJA

TURCJA

Suchumi

Morze
Czarne

Morze
Kaspijskie

Tbilisi

ABCHAZJA

ARMENIA

PŁD. OSETIA

AZERBEJDŻAN

GRUZJA

ABCHAZJA PRAKTYCZNIE JEST PO-
ZBAWIONA PRZEMYSŁU, GŁÓWNYMI 
GAŁĘZIAMI GOSPODARKI SĄ TURY-
STYKA I ROLNICTWO, KTÓRE JEDNAK 
NIE ZAPEWNIAJĄ DOCHODÓW  
NA WYSTARCZAJĄCYM POZIOMIE

Obydwa społeczeństwa, gruzińskie i abchaskie, skutecz-
nie podzielił krwawy konflikt, który wybuchł po ogłosze-
niu niepodległości kraju latem 1992 roku. Zakończenie tej 
wojny oznaczało dla Abchazów początek państwowości, 
Gruzinom zaś przyniosło upokorzenie, podział kraju 
oraz exodus niemal 250 tys. osób, które w obawie o swo-
je życie uciekły do Gruzji. Ćwierć wieku później Ab-
chazja formalnie wciąż jest uznawana na forum między-
narodowym za część składową Gruzji, jako republika 
autonomiczna, choć faktycznie władze w Tbilisi nie ma-
ją nad nią żadnej kontroli. Konflikt pozostaje w zawie-
szeniu bez rozstrzygnięcia, które byłoby do zaakcepto-
wania dla obydwu stron, a jednocześnie położyłoby kres 
nieustannej wrogości i wzajemnym pretensjom.

W ciągu czasu, który minął od początków wojny, 
w Abchazji wyrosło nowe pokolenie, już niepamiętają-
ce czasów, kiedy obie społeczności mieszkały w jed-
nym państwie. Tamte wydarzenia są zaś doskonale 
znane generacji, która obecnie sprawuje władzę. Sam 
Kiszmarija jest weteranem wojny z Gruzją z pierwszej 
połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
W 1993 roku dowodził jednym z frontów podczas walk 
z Gruzinami, a po zakończeniu wojny brał udział w bu-

FLAGA jest wzorowana na fladze Kaukazu Pół-
nocnego, używanej w latach 1918–1919. Pra-
wa ręka była symbolem państwa abchaskiego 
od VIII do X wieku. Flaga została zatwierdzona 
23 lipca 1992 roku.
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dowaniu państwowości republiki oraz organizowaniu 
abchaskiej armii jako komisarz wojskowy. Wokół ab-
chaskiej wojny ojczyźnianej, jak w republice określa się 
ten konflikt, konsekwentnie jest budowany mit, będący 
jednym z ideologicznych fundamentów istnienia nie-
podległej Abchazji.

Obrazu dopełniają całkowicie przeciwstawne aspira-
cje władz w Suchumi i Tbilisi. Rząd Gruzji dość konse-
kwentnie modernizuje swój kraj według wzorców za-
czerpniętych z Zachodu, za strategiczny cel uznając 
zbliżenie z Unią Europejską i NATO. Władze abchaskie 
stawiają zaś na kontakty z Federacją Rosyjską. Część 
komentatorów ironizuje, że robią to tak skutecznie, że 
zamienili Abchazję w rosyjski protektorat. Zresztą sło-
wo „protektorat” w tym kontekście niekoniecznie musi 
być uznawane za określenie lekceważące, ponieważ 
jeszcze w 2006 roku Siergiej Szamba, ówczesny szef ab-
chaskiego ministerstwa spraw zagranicznych, a później 
także premier republiki, mówił w jednym z wywiadów, 
że Abchazja znajduje się faktycznie pod protektoratem 
rosyjskim. Miał na myśli głównie to, że na terenie repu-
bliki od 1997 roku stacjonują wojska rosyjskie, nazywa-
ne wówczas siłami pokojowymi, Rosja zaś jest uznawa-
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na w Suchumi za gwaranta niepodle-
głości kraju.

RAJ W STANIE 
MARAZMU

Położona u północno-wschodnich 
brzegów Morza Czarnego Abchazja, 
skrawek ziemi wielkości wojewódz-
twa opolskiego, słynie z wielkiej uro-
dy. Łagodny klimat, morskie plaże, 
piękne góry z głębokimi jaskiniami, 
zabytki – wszystko to sprawia, że 
kraj wydaje się wręcz stworzony dla 
turystyki. Z jego uroków korzystają przede wszystkim 
Rosjanie, gdyż to oni są głównymi partnerami politycz-
nymi i gospodarczymi republiki. Federacja Rosyjska jest 
także jedynym w Europie państwem, które uznało nie-
podległość Abchazji. Stało się to po wojnie rosyjsko-
-gruzińskiej z 2008 roku, przy czym rosyjskie władze 
powoływały się na precedens z uznaniem przez kraje 
Zachodu niepodległości Kosowa, które również prokla-
mowało niezawisłość jednostronnie i bez porozumienia 
z byłą metropolią.

Niepodległość, której nikt nie chce uznać, nie jest 
największym problemem samozwańczej republiki. Dą-
żąc do uzależnienia Abchazji, Rosjanie bez problemów 
przyznawali jej obywatelom rosyjskie paszporty, 
mieszkańcy republiki mogą więc jeździć po świecie na 
tych samych prawach co Rosjanie. Jednak brak uznania 
nie doskwiera Abchazom tak bardzo, jak ciągłe trudno-
ści ekonomiczne. Wyzwań i problemów jest tak wiele, 
że sam prezydent Chadżimba noworoczne orędzie za-
czął od stwierdzenia: „ubiegły rok był dla Abchazji 
niełatwy”. 

Praktycznie kraj jest pozbawiony przemysłu, główny-
mi gałęziami gospodarki są turystyka i rolnictwo, które 
jednak nie zapewniają dochodów na wystarczającym po-
ziomie. Znaczną część budżetu stanowią więc rosyjskie 
subwencje. Pod koniec 2017 roku lokalne media rozpi-
sywały się także o kłopotach systemu bankowego repu-
bliki, co wynikało z problemów Sbierbanku, należącego 
do największych tego typu instytucji na tamtejszym ryn-
ku Abchazji. 

Kłopotliwa dla władz jest także rosnąca przestęp-
czość, co ma ogromne znaczenie dla kraju stawiającego 
na turystykę. W 2017 roku głośne były napady na rosyj-
skich turystów, zdarzały się porwania dla okupu, a nawet 
ofiary śmiertelne, co nie służy budowaniu renomy  
Abchazji jako raju nad Morzem Czarnym. Głośnym 
echem odbiło się także zabójstwo Pawła Ardzinby, za-
strzelonego w połowie grudnia w okolicach Suchumi. 

Ten człowiek z kręgu współpracow-
ników pierwszego prezydenta repu-
bliki, Władysława Ardzinby, znany 
był z działalności na styku polityki 
i niekoniecznie legalnego biznesu. 
Wiązano go także ze zorganizowa-
niem w 2012 roku zamachu na pre-
zydenta Aleksandra Ankwaba.

WIELKI BRAT 
PILNUJE I BRONI

Na początku 2017 roku Gruzini 
alarmowali, że w okolicach wsi Ce-

belda, położonej w środkowej Abchazji, Rosjanie budu-
ją poligon wojskowy. Informacje na ten temat podawały 
również polskie media, ponieważ nagłośniono, że pod-
czas prowadzonych prac miały zostać zniszczone gru-
zińska cerkiew oraz znajdujący się tam polski cmentarz. 
Wieści o prowadzonych przez rosyjską armię pracach 
budowlanych zostały niemal natychmiast zdementowane 
zarówno przez abchaskie ministerstwo obrony, jak i ro-
syjskich urzędników.

Jednak sam poligon w okolicy Cebeldy istnieje, po-
nieważ od lat ćwiczenia prowadzą na nim wojska abcha-
skie oraz rosyjskie siły stacjonujące w republice. Jak do-
nosi lokalna prasa, w 2016 roku wojska rosyjskie prze-
prowadziły na terenie Abchazji około 30 ćwiczeń 
taktycznych, korzystając z poligonów w miejscowo-
ściach Cebelda, Gudauta i Nagwalou.

Cztery lata temu władze abchaskie i rosyjskie podpi-
sały układ o strategicznym partnerstwie i wzajemnym 
sojuszu, który stał się bazą kolejnych szczegółowych 
umów, dotyczących coraz wyraźniejszej obecności ro-
syjskiej w republice, także w dziedzinach bezpieczeń-
stwa i wojskowości. Dzięki nim ma powstać „wspólny 
obszar obrony i bezpieczeństwa”. Władze gruzińskie 
z oburzeniem odrzucają te dokumenty, bo uznają, że 
w ten sposób Rosja przeprowadza aneksję części teryto-
rium Gruzji. W abchasko-rosyjskim porozumieniu zna-
lazły się m.in. punkty dotyczące utworzenia połączonej 
grupy wojsk (PGW) oraz modernizacji abchaskiej armii. 

W drugiej połowie 2017 roku ogłoszono, że ze strony 
rosyjskiej w skład PGW mają wejść oddziały stacjonują-
ce w bazie w miejscowości Gudauta, z abchaskiej zaś – 
dwa bataliony zmechanizowane, jednostka artylerii, jed-
nostka lotnicza oraz oddział specjalny. Cały proces two-
rzenia połączonej grupy wojsk ma się zakończyć do 2020 
roku. Do tego czasu PGW przejdzie szkolenia, siły ab-
chaskie zaś zostaną wyposażone w sprzęt z Moskwy. Do-
stawy już się rozpoczęły – strona rosyjska jesienią ubie-
głego roku przekazała Abchazom pierwszą partię.

ZNACZNĄ 
CZĘŚĆ NIE-
WIELKIEGO 
BUDŻETU  
ABCHAZJI 
STANOWIĄ 
ROSYJSKIE 
SUBWENCJE
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Prawie cały Krym został w nocy z 27 na 28 lutego 
2014 roku niemal całkowicie pozbawiony łączno-
ści z resztą świata: przestała działać telefonia ko-
mórkowa, stacjonarna funkcjonowała wybiórczo, 

szwankował internet, pojawiły się problemy z odbiorem 
telewizji i radia, nieczynne były także bankomaty. Takie 
kłopoty mieli zarówno cywile, jak i ukraińscy wojskowi. 

Jak się później okazało, w tym samym czasie rosyjsko-
języczny internet i media społecznościowe zalała fala „in-
formacji” o rzekomych ata-
kach i pogromach doko-
nywanych na rosyjskiej 
ludności Krymu przez 
„ukraińskich faszy-
stów i banderow-
ców”. Sytuacja taka 
trwała całą noc aż do 
wczesnego poranka, kie-
dy na ulicach krym-
skich miast pojawiły 
się setki doskonale 
uzbrojonych żołnie-
rzy w polowych 
m u n d u ra c h  b e z 
oznaczeń i dystynk-
cji, sprawnie zajmujących kolejne obiekty i punkty o zna-
czeniu strategicznym. W ten sposób w ciągu zaledwie kil-
ku godzin Ukraina utraciła kontrolę nad Krymem.

ZMIANA STRATEGII
Powyższa historia została tu przywołana nieprzypadko-

wo – pojęcie wojny hybrydowej pojawiło się w przestrzeni 
politycznej i medialnej właśnie po rosyjskiej agresji na 
Krym i jego późniejszej aneksji przez Federację Rosyjską. 
„Zielone ludziki”, w niestandardowy sposób przeprowa-
dzające w tamten zimowy poranek jak najbardziej standar-
dową operację militarną o ofensywnym charakterze, to 
wszak rosyjscy żołnierze, działający na rozkaz Moskwy.

Dzisiaj wiadomo już, że hybrydyzacja współczesnych 
konfliktów zbrojnych jest faktem, a co więcej, ta tendencja 

Informacja bronią
Naturą tego typu konfliktów jest jak największe rozmycie 

rzeczywistości, jej zniekształcenie i ukazanie w krzywym zwierciadle.

T O M A S Z  O T Ł O W S K I

umacnia się z każdym rokiem. Wojny hybrydowe mają już 
zresztą swoją specyfikę, jeśli chodzi o zakres stosowanych 
metod i strategii działań. Elementem wyróżniającym tego 
typu konflikty (ale też te, które jeszcze do niedawna były 
„jedynie” asymetryczne) jest mnogość środków i narzędzi, 
najczęściej o pozamilitarnym charakterze, stosowanych 
w jednym czasie i miejscu. 

Każdy z nich osobno nie stanowi większego wyzwania 
dla bezpieczeństwa państwa, rzadko bywa też powszech-

nie kojarzony z zagro-
żeniami o charakterze 
militarnym, wojen-
nym. Ot, choćby 
wspomniane proble-
my z łącznością te-

lefoniczną czy lokalne 
przerwy w dostawach prądu. Kilka czyn-

ników tego typu, skorelowanych w czasie i wzmoc-
nionych dodatkowo np. działaniami w cybersferze i me-

diach, może jednak wystawić na szwank bezpieczeństwo 
średniej wielkości państwa lub przynajmniej części jego 
terytorium. Istotą strategii hybrydowych jest bowiem od-
działywanie podprogowe na atakowaną zbiorowość – z re-
guły społeczeństwo państwa będącego przeciwnikiem lub 
też jego niektóre, starannie wybrane grupy społeczne. 
Chodzi tu o niejawne i nienazwane wprost zmasowane 
i wielopłaszczyznowe akcje podejmowane w celu uzyska-
nia pożądanych postaw i zachowań, a w konsekwencji 
również i konkretnych działań ze strony poddanej takiej 
manipulacji społeczności. 

BOMBA MEDIALNA
Podstawowe narzędzie to informacja. W dzisiejszym 

zglobalizowanym i zinformatyzowanym świecie jest 
ona potężnym środkiem oddziaływania na serca i umy-
sły ludzi – bywa, że staje się wręcz bronią, nawet „ma-
sowego rażenia”. Natłok danych, a często także świado-
mie kreowany chaos informacyjny sprawiają bowiem, 
że na dalszy plan schodzą kwestie wiarygodności i rze-
telności – zaczyna się liczyć sam news, który może 
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okazać się fake newsem, celowo rzuconym do sieci jako 
prawdziwa bomba medialna. 

Odpowiednio spreparowane i zsynchronizowane z au-
tentycznymi wydarzeniami informacje mają dużą szansę 
wpłynąć na zmianę postaw, poglądów i sposobu myślenia, 
a nawet zachowania tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Po-
mocne są w tym przeróżne narzędzia i taktyki, jak choć-
by astroturfing, czyli sztuczne kreowanie w mediach spo-
łecznościowych „spontanicznych” akcji i inicjatyw, lub 
owiane równie złą sławą „brygady sieciowe Putina”. Te 
formacje trolli internetowych, produkujących tysiącami 
prorosyjskie wpisy na forach internetowych w całej Euro-
pie, istnieją naprawdę. Ale aktywność takich „ekspertów” 
to także element stosowania strategii hybrydowych – 
wszak naturą tego typu konfliktów jest jak największe 
rozmycie rzeczywistości, zniekształcenie jej i ukazanie 
w krzywym zwierciadle: aby wojna nie była wojną, a kon-
flikt – konfliktem. Tacy agenci wpływu i „użyteczni idio-
ci” są czasem więcej warci dla zagranicznych mocodaw-
ców niż regularna armia. Zwłaszcza jeśli pełnią ważne 
funkcje w polityce, gospodarce, mediach lub strukturach 
społecznych swego kraju.

ATAKI W CYBERSFERZE 
Dzięki odpowiedniemu doborowi „informacji” i nasile-

niu ich przekazu można nie tylko wpływać na sposób po-
strzegania przez ludzi konkretnych zagadnień, lecz także 
wręcz kształtować ich poglądy polityczne czy preferencje 
partyjne, co pośrednio przekłada się na wyniki wyborów 
w danym kraju. Można także kreować realne działania in-
nych państw lub nawet całych ich grup – jak w przypadku 
kryzysu w łonie Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej 
(Gulf Cooperation Council – GCC) w 2017 roku, kiedy se-
ria sfałszowanych przez hakerów informacji medialnych 
spowodowała konkretną reakcję polityczną wymierzoną we 
władze Kataru. 

To gdzie znajdują się granice skuteczności takich dzia-
łań, zależy już tylko od zdolności i kompetencji ich auto-
rów. Jak się wydaje, przynajmniej jedno mocarstwo o glo-
balnych aspiracjach osiągnęło już w tej materii poziom 

zbliżony do maestrii. Wspomniany kryzys katarski oraz 
dezinformacja w rosyjskim internecie w sprawie wyda-
rzeń zachodzących na Krymie w lutym 2014 roku są tu 
szczególnie wymownymi przykładami. Także dlatego, że 
wśród narzędzi toczenia wojen hybrydowych coraz waż-
niejsze są właśnie działania w cyberprzestrzeni. I to tej 
szeroko rozumianej – odnoszącej się nie tylko do interne-
towych komunikatorów, forów i mediów społecznościo-
wych, lecz także mediów konwencjonalnych (prasa, radio, 
TV), niemal powszechnie uznających cybersferę za prze-
strzeń do publikacji własnych treści. Z tego powodu inter-
net staje się jednym z istotniejszych obszarów batalii 
o charakterze hybrydowym, a także – sam w sobie – waż-
nym środkiem takich działań. 

Hybrydowa aktywność w świecie wirtualnym ma zresz-
tą jeszcze wiele innych wymiarów. To już nie tylko akcje 
propagandowo-polityczne i aktywność typu PSYOPS (ope-
racje psychologiczne), lecz także twarde, kinetyczne wręcz 
działania o charakterze typowo przestępczym – ataki ha-
kerskie najróżniejszego typu, w tym przeciwko infrastruk-
turze krytycznej i obiektom strategicznym przeciwnika. 

Jak widać, w dzisiejszym świecie niezwykle łatwo jest 
prowadzić agresywne działania natury hybrydowej – osta-
tecznie może się nimi okazać niemal wszystko, z czym sty-
kamy się na co dzień. Warto o tym pamiętać i uważnie ana-
lizować takie sytuacje, jak ta z 21–22 września 2017 roku, 
kiedy na kilkudziesięciokilometrowym odcinku pasa po-
granicznego z Białorusią i Ukrainą po stronie polskiej nie 
można było korzystać z telefonii komórkowej (telefony „ła-
pały” tylko sieci białoruskich, rosyjskich i ukraińskich ope-
ratorów), internetu (ze wszystkimi jego funkcjonalnościami 
komunikacyjnymi), bankowości elektronicznej, a miejsca-
mi także polskiej telewizji. Kilkaset tysięcy ludzi – obywa-
teli jednego z większych państw Europy, członka Unii Eu-
ropejskiej i NATO – przez kilkanaście godzin było niemal 
zupełnie odciętych, w sensie informacyjnym, od świata 
i reszty kraju, a tuż za granicą trwały jeszcze największe 
od lat rosyjskie manewry wojskowe – „Zapad ’17”. Osta-
tecznie, nic strasznego się nie stało, ale czy opis tej sytu-
acji nie wydaje się niepokojąco znajomy?

AGENCI WPŁYWU I „UŻYTECZNI 
IDIOCI” SĄ CZASEM WIĘCEJ WARCI 
DLA ZAGRANICZNYCH MOCODAWCÓW 
NIŻ REGULARNA ARMIA
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Za sprawą Turcji trwająca od siedmiu lat wojna w Syrii 20 stycznia 2018 roku we-
szła w nową fazę. Tym razem jednak celem ataku nie były pozostałości  

tzw. Państwa Islamskiego, lecz kurdyjskie Ludowe Siły Obrony (YPG) stacjonujące 
w rejonie Afrin. Ankara, w odróżnieniu od Waszyngtonu, nie widzi różnicy między 
walką z dżihadystami a z Kurdami. 

Operacji „Gałązka oliwna”, rozpoczętej przy akceptacji Rosji oraz nieznacznym 
sprzeciwie Iranu, towarzyszy wojna informacyjna. Recep Tayyip Erdoğan już osią-
gnął swój cel. W Turcji o kurdyjskich organizacjach w Syrii nie mówi się inaczej niż 
terroryści. Na forum NATO Ankara dowodzi natomiast, że walka z Kurdami poza 
granicami własnego państwa jest jednym z imperatywów bezpieczeństwa. Rose 

Gottemoeller, zastępczyni sekretarza generalnego NATO, w czasie styczniowej wizyty w Anka-
rze wyraziła zrozumienie dla działań podjętych przez Turcję. Jednocześnie jednak apelowała 
o niepodejmowanie działań nieproporcjonalnych w stosunku do zagrożenia. Wydaje się nato-
miast, że tureccy politycy słyszą tylko zapewnienie o solidarności. Ankara przedstawia też ope-
rację militarną w Syrii jako swój wewnętrzny problem. Istotnie bowiem atak w Afrin jest wyni-
kiem polityki antykurdyjskiej. W konsekwencji potraktowanie YPG jako organizację terrory-
styczną pociągnęło za sobą oskarżenia wobec USA o wspieranie takowych. Wszak Waszyngton 
obiecał dozbrojenie sił kurdyjskich. Stawia to Stany Zjednoczone w bardzo trudnej sytuacji, 
zważywszy na nielicznych sojuszników, jakich mają w regionie. Sprzeczne sygnały wysyłane 
przez Biały Dom i Pentagon w pierwszych dniach ofensywy zdają się potwierdzać, że Amery-
kanie właśnie rozpoczęli trudne kalkulacje polityczne. Rozmowa telefoniczna prezydentów 
Trumpa i Erdoğana z 24 stycznia, odmiennie relacjonowana w mediach tureckich i amerykań-
skich, dowiodła raczej determinacji Turcji i faktycznie niewielkiej możliwości oddziaływania 
USA w regionie. 

„Gałązka oliwna” zmusza Waszyngton do sformułowania jasnych de-
klaracji dotyczących Turcji oraz syryjskich Kurdów. W tym sensie wojna 
w Syrii weszła w nową fazę zintensyfikowanych działań dyplomatycznych, 
której towarzyszą nowe sojusze.

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

Polityczne 
kalkulacje

STRATEGIE / CELNY STRZAŁ

MARCIN RZEPKA jest  or iental istą ,  pracownikiem 

Instytutu Histor i i  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie.
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Prasę wojskową 
traktowano jako na-
rzędzie wychowaw-
cze, propagandowe 

i szkoleniowe.  
Na zdjęciu żołnierze 
21 Warszawskiego 

Pułku Piechoty 
„Dzieci Warszawy” 
w czytelni. Warsza-

wa, 1935 rok
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W pierwszych latach niepodległości 
należało dopiero wychować wojskową 

kadrę naukową. Miał być w tym pomocny  
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 

ŹRÓDŁO 
MYŚLI WOJSKOWEJ

P I O T R  D O B R O W O L S K I
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iedy nastąpiło odrodzenie Wojska 
Polskiego, pojawiło się wiele za-
gadnień natury szkoleniowej, teo-
retycznej i organizacyjnej, które 
należało jak najszybciej rozstrzy-
gnąć – poczynając od słownictwa 
wojskowego, kończąc na wytwo-
rzeniu odpowiedniej literatury 
wojskowej pozwalającej na prowa-

dzenie badań naukowych. Szeregi Wojska Pol-
skiego zasilone zostały oficerami z trzech róż-
nych armii zaborczych, wyszkolonymi według 
trzech odmiennych systemów regulamino-
wych, na trzech różnych poziomach i z innym 
podejściem do wykonywanego zawodu, znają-
cych tylko obcą myśl wojskową. Niezbędne 
było zatem podjęcie jak najszybszych działań 
naukowych, które stworzą podwaliny nowo-
czesnej polskiej teorii wojskowej. Rozwiąza-
niem mającym przynieść pożądane rezultaty 
było powołanie instytucji odpowiedzialnej za 
całą pracę naukową i kulturalno-oświatową 
w przedwrześniowym Wojsku Polskim.

MOC PRZETRWANIA
W 1917 roku zdecydowano się na powoła-

nie do życia referatu naukowego, który  
12 kwietnia 1920 roku przekształcono w Woj-
skowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Od po-
czątku na jego czele stał prof. płk Wacław  
Tokarz. Instytut został utworzony na bazie 
Sekcji 4 Wydawniczej Oddziału III Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Pierwszymi zadaniami, które przed nim po-
stawiono, było utworzenie biblioteki wojsko-
wej na odpowiednim poziomie, z wysokiej ja-
kości księgozbiorem naukowym, pobudzanie 
nauki wojskowej oraz rozwijanie specjalistycz-
nego słownictwa. Zadania te były o tyle waż-
ne, że w pierwszych latach niepodległości na-
leżało dopiero wychować wojskową kadrę na-
ukową. Wszelkimi możliwymi sposobami 
starano się zachęcać oficerów do pracy badaw-

czej, np. ogłaszano na łamach prasy wojskowej 
konkursy z nagrodami.

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 
był placówką niezwykłą i niespotykaną w in-
nych armiach. Jak pisał Marian Kukiel: 
„W ciężkie dni niewoli praca ta stawiała przed 
oczyma tworzących się kadr wojskowych 
wielką tradycję wojska narodowego, z której 
czerpać miały moc przetrwania i przekonanie 
o konieczności pracy ciężkiej, systematycznej 
i zaciętej”.

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 
funkcjonował jako instytucja centralna podlega-
jąca ministrowi spraw wojskowych. Zgodnie 
z art. 16 dekretu o administracji siły zbrojnej 
z 20 marca 1921 roku Instytut podlegał w spra-
wach administracyjnych, garnizonowych, ewi-
dencyjnych, dyscyplinarnych oraz personalnych 
dowódcy Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie. 
Szef w stosunku do podległych sobie pracowni-
ków miał prawa dyscyplinarne dowódcy bryga-
dy, a kierownicy poszczególnych komórek pra-
wa dowódców pułku.

Instytut składał się z czterech wydziałów: 
Wydziału  I  Naukowo-Wydawniczego  
z mjr. Stefanem Roweckim na czele, wybit-
nym teoretykiem wojskowym i późniejszym 
dowódcą Armii Krajowej; Wydziału II Admi-
nistracyjno-Wydawniczego z kpt. Wiktorem 
Brummerem; Wydziału III Centralnego Archi-
wum Wojskowego z dr. ppłk. Bronisławem 
Pawłowskim; Wydziału IV Centralnej Biblio-
teki Wojskowej z dr. ppłk. Marianem Łodyń-
skim. Komórką organizacyjną o szczególnym 
znaczeniu dla wojskowej pracy naukowej był 
Wydział I, który w swojej strukturze miał na-
stępujące referaty: Wojskowy, Słownictwa,  
Historyczno-Wojskowy oraz sekretariat i re-
dakcję „Bellony” i „Żołnierza Polskiego”.

Do głównych zadań postawionych przed 
Wojskowym Instytutem Naukowo-Wydawni-
czym należało: opracowywanie polskiego 
słownictwa wojskowego, studiowanie polskiej 

K
Profesor Wacław 
Tokarz w mundurze 
pułkownika. Wa-
cław Tokarz zbudo-
wał mocny funda-
ment pod nowocze-
sną polską naukę 
wojskową.
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historii wojskowej, prowadzenie Głównej Księgarni 
Wojskowej, zaopatrywanie sił zbrojnych (w tym biblio-
tek wojskowych) w najnowsze wydawnictwa, nadzór 
nad podległymi instytucjami naukowymi oraz pobudza-
nie nauki w szeregach armii.

W 1921 roku etat Wojskowego Instytutu Naukowo-
-Wydawniczego wynosił 76 osób. Wśród wszystkich 
pracowników 21% stanowili oficerowie, 33% podofice-
rowie i szeregowi oraz 46% pracownicy cywilni. Naj-
więcej osób było zatrudnionych w Centralnym Archi-
wum Wojskowym (17) i Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej (16), przy czym 75% stanu osobowego biblioteki 
stanowił personel cywilny.

PERŁA W KORONIE
Działalność naukowa Instytutu w głównej mierze 

opierała się na wydawaniu tłumaczeń zagranicznych 
prac naukowo-wojskowych oraz, jak to określił Wacław 
Tokarz, publikacji „oryginalnych autorstwa polskich teore-
tyków wojskowych”. Pozytywny wpływ na rozwój nauki 
wojskowej miał fakt, że wchodzące w skład WINW-u  
Centralne Archiwum Wojskowe i Centralna Biblioteka 
Wojskowa zapewniały materiały do publikacji. Dzięki 
nieograniczonemu dostępowi do literatury i archiwaliów 

Instytut miał być organem pomocniczym Sztabu Gene-
ralnego WP, zwłaszcza ze względu na konieczność two-
rzenia opracowań z wykorzystaniem obcej literatury. Jak 
twierdził Wacław Tokarz, celem Instytutu było dostar-
czenie oficerom pracującym naukowo takiej prasy i wy-
dawnictw, które mogły zachęcić ich do dalszych działań. 

Efektem działalności wydawniczej w latach 1918–1926 
było 788 tytułów, których nakład przekroczył  
5,7 mln egzemplarzy, co jest wynikiem dość znaczącym. 
Opublikowano też około 1800 woluminów „wojskowych 
prac naukowych prywatnych” opracowanych przez ofice-
rów. Instytut wydawał też prasę wojskową. Do głównych 
tytułów należały m.in.: „Żołnierz Polski”, „Przegląd Woj-
skowy”, „Lekarz Wojskowy” i „Bellona”.

Prasę wojskową traktowano jako specjalne narzędzie 
wychowawcze, propagandowe i szkoleniowe. Z tego 
względu zalecano, aby pisma przeznaczane do świetlic 
żołnierskich były odpowiednio dobrane. W myśl wy-
tycznych Instytutu kierownik świetlicy lub biblioteki 
przy wyborze prasy miał uwzględnić, czy dany tytuł po-
ruszał tematykę obrony narodowej oraz przysposobienia 
rezerw do obrony kraju. 

Głównym i flagowym wydawnictwem Instytutu była 
„Bellona” – duma prof. Wacława Tokarza, czyli redaktora 

Pracownicy Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w 1919 roku
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„BYŁ INSTYTUCJĄ NAUKOWĄ POWOŁANĄ DO POGŁĘBIANIA 
 I ROZWIJANIA POLSKIEJ MYŚLI NAUKOWO-WOJSKOWEJ 
ORAZ POPIERANIA ROZWOJU PIŚMIENNICTWA WOJSKOWE-
GO”, ALMANACH OFICERSKI NA ROK 1923/24
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naczelnego i inicjatora jej powstania. Podstawowym za-
daniem czasopisma było dostarczenie materiałów do sa-
mokształcenia korpusu oficerskiego, czyli artykułów 
rozbudzających zamiłowanie do służby wojskowej, a co 
najważniejsze zachęcających do dalszej pracy naukowej 
na rzecz sił zbrojnych. Pismo, chociaż wzorowane na 
francuskim „Revue Militaire Française”, było jedyne 
w swoim rodzaju, bo obejmowało całość spraw związa-
nych z obroną kraju. Wychodzono z założenia, że treści 
publikowane na jego łamach powinien znać każdy oficer 
ówczesnego Wojska Polskiego. 

TAKTYKA W WOLUMINACH
Większą część wydawnictw Instytutu stanowiły jed-

nak książki opracowywane przez Referat Historyczno-
-Wojskowy. Wśród publikacji naukowych znalazły się 
m.in. „Wojny napoleońskie”, „Pochód Niemców na Pa-
ryż i bitwa nad Marną”, „Wielka bitwa na froncie za-
chodnim w 1918 r.”, „Niemiecka walka podwodna”, 
„Geneza niemieckiego planu wojny 1914 r.”, „Pamiętnik 
o legionach polskich we Włoszech”, „Wojna polsko-mo-
skiewska pod Cudnowem…” czy „Z dziejów organizacji 
jazdy za Księstwa Warszawskiego…”. Tych zaledwie 
kilka tytułów pokazuje, jak szeroki był zakres tematycz-
ny prac Instytutu oraz co było najbardziej pożądane 
przez naukowe kręgi wojskowe. Najwięcej miejsca po-

święcono opracowaniu zagadnień historii taktyki i stra-
tegii wojskowej oraz historii konfliktów zbrojnych.

Ważną rolę w dziejach WINW-u odegrał płk dr Wacław 
Tokarz. To on ukierunkował działalność na prace nauko-
wo-badawcze związane z rozwojem i ujednoliceniem 
słownictwa wojskowego, badaniem historii wojskowej czy 
kierowaniem polityką biblioteczną od szczebla centralne-
go aż po terenowy. Z jego inicjatywy doszło też do sku-
pienia wokół Instytutu najlepszych specjalistów z dziedzi-
ny wychowania wojskowego.

Znaczne zmiany w działalności WINW-u nastąpiły 
w 1927 roku, w ich wyniku z jego struktury organiza-
cyjnej zostały wyłączone Centralne Archiwum Wojsko-
we oraz Centralna Biblioteka Wojskowa. Po reorganiza-
cji CBW jako instytucja centralna została podporządko-
wana szefowi Sztabu Generalnego WP. Nie oznaczało to 
jednak całkowitej utraty przez Instytut wpływu na dzia-
łalność bibliotek wojskowych. W 1929 roku WINW zo-
stał podporządkowany bezpośrednio I wiceministrowi 
spraw wojskowych, a następnie w myśl rozkazu ministra 
spraw wojskowych z 8 listopada 1934 roku, po dokona-
nej reorganizacji, przekształcił się w Wojskowy Instytut 
Naukowo-Oświatowy.

   

Efektem działalności wydaw-
niczej w latach 1918–1926 
było 788 tytułów, których  
nakład przekroczył 5,7 mln  
egzemplarzy.

Etat Wojskowego Instytutu Nauko-
wo-Wydawniczego w 1921 roku. 

Opracowanie własne na podstawie: 
Wojskowy Instytut Naukowo- 

-Wydawniczy. Pokojowa organizacja  
i etat, „Dodatek Tajny Nr 47  

do Dziennika Rozkazów” z 1921,  
nr 27, poz. 209.

Dr PIOTR DOBROWOLSKI 

jest pracownikiem Centralnej Biblioteki Wojskowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Z przyjemnością w zeszłym roku przyjąłem wiadomość o tym, że „Kwartalnik 
Bellona” powrócił do historycznej okładki i szaty graficznej. Jakoś nie mogłem 

przełamać niechęci do stosowanego wcześniej kredowego papieru, właściwego 
bardziej dla paryskich żurnali niż naukowego czasopisma wojskowego. Skromna 
okładka, zwykły papier i wartościowe poznawczo treści, zweryfikowane w drodze 
doboru dokonanego przez grono zacnych recenzentów, to atrybuty współczesnego 
czasopisma naukowego. Tradycja „Bellony” to jej otwartość na problemy nowe, in-
nowacyjne, polemiczne i użyteczne, zarówno w świecie naukowym, jak i Siłach 
Zbrojnych RP. 

Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego nie 
pozwala na postrzeganie spraw obronnych i bezpieczeństwa tylko przez pryzmat systemu obron-
nego, a w konsekwencji – SZRP. Nie pozwala na to też specyfika obecnych i prognozowanych 
konfliktów zbrojnych oraz tych o innym charakterze. Dlatego „Kwartalnik Bellona” stanowi 
łącznik między praktyką sił zbrojnych a teorią kształtowaną w ośrodku naukowym. Tak jak 
w konflikcie hybrydowym łączą się działania ze sfer polityki, kultury, spraw społecznych, edu-
kacji, gospodarki i spraw obronnych, tak w problematyce poruszanej przez „Kwartalnik Bello-
na” zauważalne stało się łączenie przedmiotowych obszarów bezpieczeństwa ze sferą obronno-
ści i samymi siłami zbrojnymi. Niewątpliwie takie systemowe podejście do kwestii zawartych 
w artykułach publikowanych w tym czasopiśmie kształtuje swoistą świadomość naukową czy-
telników i wpływa na ich zdolność do krytycznego myślenia. 

W przeszłości „Bellona” była niezbędnikiem oficera dyplomowanego, oficera sztabowego 
II RP. Obowiązek prenumeraty czasopisma, jak wspomina w swoich „Pamiętnikach” Jerzy 
Kirchmayer, pozwalał na upowszechnianie wiedzy specjalistycznej w dziedzinach sztuki wo-
jennej, wyszkolenia, administracji wojskowej czy intendentury. Ten swoisty przymus nie przy-
stoi obecnym czasom, a dzięki internetowi mamy nieograniczony dostęp do osiągnięć specja-
listów od strategii, sztuki operacyjnej, taktyki, techniki oraz możliwość czerpania z doświad-
czeń z ćwiczeń, misji i operacji poza granicami kraju. Obecność czasopisma w świecie 
cyfrowym i mediach społecznościowych pozwala na aktywność nieograniczoną terytorialnie. 
Mamy też nadzieję, że dzięki wersji angielskojęzycznej zostaniemy zauważeni w środowisku 
międzynarodowym. 

Należy sądzić, że włączenie w szerszym stopniu autorów prowadzących badania naukowe 
w proces wydawniczy podniesie wartość naukową czasopisma, a jego zawartość stanie się atrak-
cyjna poznawczo i zainteresuje czytelników. Otwarty dostęp do artykułów 
rozszerzy z kolei grono odbiorców o tych, dla których nowe technologie 
komunikacyjne, mobilne są nieobce, a dotąd mieli ograniczony dostęp do 
pisma drukowanego. 

„Kwartalnik Bellona” wraca do korzeni, do służby na rzecz sił zbroj-
nych i swoistego obronnego interesu społecznego, z nowymi pomysłami, 
rozwiązaniami i zapasem sił. Oby wystarczyło ich na długo.

Niezbędnik oficera

Płk dr hab. KRZYSZTOF KRAKOWSKI jest dziekanem Wydziału 

Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.
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Zabrakło  
Kozietulskiego

P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

Rosyjskie kartacze nie oszczędziły ani jednego 
drzewa w zagajniku, który mieszkańcy Grocho-
wa nazywali Olszynką. Nikt jednak nie miał cza-
su ani ochoty myśleć o drzewach, kiedy odłamki 

żelaza jeszcze większe spustoszenie czyniły wśród ludzi. 
Od 19 lutego 1831 roku na przedpolach Warszawy trwała 
zażarta bitwa między maszerującą na zbuntowane miasto 
armią feldmarszałka Iwana Dybicza a próbującymi ją 
zatrzymać wojskami gen. dyw. Józefa 
Chłopickiego. Przeciw 59 tys. żołnie-
rzy i 178 działom rosyjskim Polacy 
wystawili 36 tys. bagnetów i szabel 
oraz 114 dział, a jednak wytrzymy-
wali kolejne szturmy. Nieśmiertelną 
chwałą w ich szeregach okrył się wte-
dy 4 Pułk Piechoty Liniowej, który 
bronił Olszynki Grochowskiej. 

Zniecierpliwiony oporem Polaków 
Dybicz – drażniony dodatkowo przez 
wielkiego księcia Konstantego, który 
z każdą chwilą wydawał się coraz 
bardziej zapominać o upokorzeniu 
doznanym od swych poddanych 
w Warszawie, wykrzykując po kolej-
nym odpartym szturmie rosyjskim: 
„To moje dzieci! Moje dzieci!” lub 
„Żołnierze polscy to najlepsi na świe-
cie żołnierze!” – zdecydował, że 
25 lutego ostatecznie skoń-
czy sprawę z buntownika-
mi. Ten dzień rosyjska pie-
chota i artyleria zmieniły 
w piekło. Rozpoczęła się 
rzeź, w której po obu stro-
nach padały w śnieg tysią-
ce żołnierzy.

Gen. Chłopicki w tym 
właśnie momencie dostrzegł 
jednak możliwość zwy-
cięstwa i postanowił rzu-
cić na debuszujące masy 
rosyjskiej piechoty swą ka-
walerię, nim ta na nowo 
sformuje się po walce i nadejdą oddziały kawalerii rosyj-
skiej. Natychmiast wysłał do dowódcy korpusu kawalerii 
gen. Tomasza Łubieńskiego swego adiutanta z poleceniem, 
by zajął stanowiska wyjściowe i czekał rozkazu do ataku. 
Ten nie usłuchał i z miejsca się nie ruszył, odpowiadając 
adiutantowi, że Chłopicki zapomniał, że bliżej linii ma od-
działy Dezyderego Chłapowskiego. Drugiego wysłannika 
skwitował oświadczeniem, że rozkazy odbiera jedynie 

od nominalnego wodza, naczelnego księcia Michała  
Radziwiłła, a gen. Chłopicki jako oficer piechoty nie 
zna się na użyciu kawalerii. Chłopicki postanowił wtedy 
wysłać swego trzeciego adiutanta, por. Aleksandra  
Walewskiego, o którym powszechnie wiedziano, że jest 
nieślubnym synem Napoleona Bonapartego. Liczył 
z pewnością, że ten dwudziestoletni młodzieniec, uderzają-
co podobny do swego ojca, wzbudzi sentyment w sercu 

starego szwoleżera z Gwardii Cesar-
skiej, uczestnika bitwy pod Somosier-
rą. Generał nie miał jednak zamiaru 
poddawać się wspomnieniom, by, jak 
spodziewał się Chłopicki, wysyłać 
swych ludzi na pewną rzeź. Wysłu-
chawszy próśb młodzika, zaskoczył 
go pytaniem: czy gen. Chłopicki żąda 
dywizji jazdy, czy też dywizjonu? 
Zbity z tropu Walewski nie umiał od-
powiedzieć, więc polska kawaleria po-
została na swych pozycjach, a krwawa 
bitwa pod Grochowem nie zakończyła 
się wyraźnym rozstrzygnięciem po 
żadnej ze stron.

Kiedy Walewski wrócił z niczym, 
rozgniewany Chłopicki między prze-
kleństwami miał mówić coś o sfink-

sie i podstarzałych szwoleżerach, 
którzy zostali mu w spadku po 

cesarzu… Kto wie, czym 
skończyłaby się ta lutowa 

batalia pod Warszawą, gdyby 
w dowódcy polskiej kawale-
rii obudził się duch jego sta-
rego kompana – płk. Jana 
Leona Hipolita Kozietul-
skiego. Po bitwie gen. Łu-
bieński tłumaczył się, że 
teren przed Olszynką i po 

jej bokach nie nadawał się 
do działań jazdy. Zapomniał tylko dodać, że jazda rosyjska 
nie najlepiej i z trudem, ale jednak to zadanie wykonała. 
Łubieński nawet nie próbował…

Z tego też powodu Wojciech Kossak, słynny malarz ko-
ni, w swym obrazie z 1928 roku przedstawiającym bój pod 
Grochowem na pierwszym planie umieścił piechotę – wa-
lecznych Czwartaków, którzy „stali jak skała” w Olszynce 
Grochowskiej. Duch Kozietulskiego był między nimi…

Dlaczego Wojciech Kossak, 
słynny malarz koni, 

na pierwszym planie swojego 
obrazu umieścił piechotę, 

czyli nieznany epizod  
bitwy pod Olszynką 

Grochowską.

Fragment obrazu Wojciecha Kossaka „Olszynka Grochowska”
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NA ŚMIERĆ 
NASZĄ

SŁOŃCE

ZAPAL

Niezwykle zdolni i lubiani 
przez podwładnych 
oficerowie zginęli  

na początku drogi, którą 
Józef Piłsudski wytyczył  

do niepodległości.

P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

Ty, Boże! Który z wysokości/ Strzały twe rzucasz 
na kraju obrońce,/ Błagamy Ciebie przez tę 
garstkę kości,/ Zapal przynajmniej na śmierć na-
szą – słońce!/ Niech dzień wyjdzie z jasnej nie-

bios bramy,/ Niechaj nas przecie widzą – gdy konamy!”. 
Ta ostatnia zwrotka wiersza Juliusza Słowac-
kiego „Pogrzeb kapitana Meyznera” stała 
się epitafium dla legionistów z I Bryga-
dy Legionów Polskich poległych w li-
stopadzie 1914 roku w bitwie pod 

Krzywopłotami. Nieprzypadkowo do zadumy nad zbioro-
wą mogiłą miały skłaniać słowa właśnie tego poety. Dla 
komendanta Józefa Piłsudskiego Słowacki był pierwszy 
wśród wieszczów narodowych. To dzięki niemu, jak wie-
lokrotnie podkreślał, wierzył, że mimo tylu klęsk tląca się 

w narodzie iskra rozpali wreszcie stos wolności. Cy-
tował często słowa poety „Anioły stoją na ro-

dzinnych polach”: „Serce mi pęka, lecz oko 
nie płacze./ Koń dobył iskier na grobie 
z marmuru/ I mściwa szabla wylazła 
z jaszczuru”.

Piłsudski był też głosicielem niepopular-
nego w dobie pozytywizmu twierdzenia, 

że powstanie styczniowe nie było bezowoc-
ną klęską, która odebrała Kongresówce reszt-

ki autonomii. Według niego pokazało, że 

HISTORIA / 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

KPT. KAZIMIERZ 
PIĄTEK ZAWSZE MIAŁ 

PRZY SOBIE TOMIK SŁOWAC-
KIEGO, NAWET W NAJWIĘKSZYM 
BITEWNYM OGNIU. ZNALAZŁ SIĘ 
W GRUPIE 134 SZCZĘŚLIWCÓW, 

KTÓRZY OTRZYMALI Z RĄK KOMEN-
DANTA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

PIERWSZE OD CZASÓW  
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

POLSKIE PATENTY  
OFICERSKIE.
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w skrajnie niekorzystnych wa-
runkach zniewolenia, bez więk-
szej pomocy z zewnątrz, Polacy po-
trafili się zorganizować i rzucić wyzwanie 
jednej z największych potęg militarnych w Europie. Dla 
Piłsudskiego stworzenie i funkcjonowanie Rządu Narodo-
wego w 1863 roku było cudem, z którego doświadczeń 
postanowił skorzystać w 1914 roku. Opinie zarówno 
o Słowackim, jak i o zrywie narodowym podzielało wielu 
żołnierzy Komendanta, lecz w I Brygadzie znalazło się 

dwóch oficerów, którzy dali wyjątkowe 
świadectwo przywiązania do poezji wiesz-
cza i tradycji powstańczej z 1863 roku. 

ZE SŁOWACKIM W PLECAKU
Kpt. Kazimierz Piątek zawsze miał przy sobie tomik 

Słowackiego, nawet w największym bitewnym ogniu. 
Ten absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i konserwator zabytków w Muzeum Na-
rodowym w Krakowie okazał się też jednym ze zdol-
niejszych oficerów Piłsudskiego. Do Związku Strzelec-
kiego wstąpił w 1912 roku i ukończył tam kurs oficer-
ski. Szybko awansował na dowódcę oddziału 
Kraków-Podgórze. Komendant wyznaczył też „Herwina”, 
bo taki przyjął strzelecki pseudonim, na dowódcę 

POR. 
FRANCISZEK 

PĘKSZYC 
ZOSTAŁ CIĘŻKO RANNY  

W GŁOWĘ W CZASIE PATROLU 
POD MODLIBORZYCAMI. NIE 

CHCIAŁ JEDNAK DOSTAĆ SIĘ DO  
NIEWOLI, WIĘC DOBIŁ SIĘ WY-

STRZAŁEM Z WŁASNEGO  
REWOLWERU.

PPOR.  
STANISŁAW  
KASZUBSKI 

ZDECYDOWANIE ODRZUCIŁ 
PROPOZYCJĘ DAROWANIA MU 
ŻYCIA POD WARUNKIEM WSTĄ-
PIENIA DO ARMII ROSYJSKIEJ. 
TUŻ PRZED ŚMIERCIĄ KRZYK-

NĄŁ: „NIECH ŻYJE  
POLSKA!”.
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Pierwszej Kompanii Kadrowej. Nie mógł on jednak ob-
jąć tej funkcji pamiętnego 3 sierpnia 1914 roku na kra-
kowskich Oleandrach, bo jako obywatel austro-węgierski 
podlegał poborowi do c.k. armii. By nie rzucać się w oczy, 
stanął na czele pierwszego plutonu, a jako kompanijny za-
stąpił go królewiak Tadeusz Kasprzycki. 

8 sierpnia, kiedy Kadrówka weszła do Miechowa,  
Kasprzycki oddał dowództwo Piątkowi, a dowódcą 1 plu-
tonu został Modest Słoniowski. „Herwin” zatem jako 
pierwszy wjechał na czele Kompanii Kadrowej do Kielc 
i obsadził swoimi żołnierzami tamtejszy dworzec kolejo-
wy. Wkrótce austriacka Naczelna Komenda Armii prze-
mianowała grupę Józefa Piłsudskiego na 1 Pułk Piechoty, 
a dotychczasowy dowódca Kadrówki 26 września został 
dowódcą VI Baonu po por. Marianie Kukielu, a następnie 
V Baonu po kpt. Witoldzie Rylskim. 9 października w Ja-
kubowicach nad Wisłą Piątek awansował na kapitana. 
Znalazł się wtedy w grupie 134 szczęśliwców, którzy 
otrzymali z rąk Komendanta pierwsze od czasów powsta-
nia styczniowego polskie patenty oficerskie.

ŚLADY KRWI NA TOMIKU
Żołnierskie szczęście nie opuszczało kpt. Piątka 

w pierwszych bojach legionowych. Walczył pod Ucisko-
wem i Stróżyskami, w widłach Wisły i Dunajca oraz pod 
Laskami. 17 listopada pod Krzywopłotami przejął do-
wództwo 1 Baonu po mjr. Mieczysławie Trojanowskim. 
I dopiero 23 grudnia pod Łowczówkiem, kiedy dowodził 
II Baonem, został ciężko ranny. Po rekonwalescencji 
wrócił na front i objął V Batalion I Brygady. Na jej cze-
le ruszył, jak się miało okazać, do swej ostatniej bitwy 
pod Konarami. 

19 maja 1915 roku batalion dostał rozkaz uderzenia na 
mocno obsadzone przez Rosjan wzgórze Kozinek-Płacz-
kowice. Natarcie to załamało się w huraganowym ogniu 
artylerii rosyjskiej i legioniści wycofali się w rejon lasku 
kozinkowskiego, gdzie dostali rozkaz zajęcia pozycji 
w tym miejscu. Niestety, ich ciężko rannego w głowę do-
wódcę odwieziono na tyły. Kpt. Kazimierz Piątek zmarł 
następnego dnia w szpitalu polowym i został pochowany 
na cmentarzu we wsi Pęcławice pod Konarami.

Jeszcze w szpitalu należący do niego tomik poezji  
Słowackiego, ze śladami krwi, przejął por. Franciszek 
Pększyc, dowódca 4 kompanii VI Batalionu. Tego same-
go dnia wieczorem pożyczył książkę por. Mikołajowi 
Szyszłowskiemu, dowódcy 2 kompanii V Batalionu. Nie-
stety, 21 maja Szyszłowskiego spotkał ten sam los co do-
wódcę. Kiedy prowadził atak na wieś Kozinek, został tra-
fiony w twarz rosyjską serią karabinową i zginął na miej-
scu. Tymczasem por. Pększyc ruszył do boju pod 
Żarnikami i tam 23 maja ranił go odłamek szrapnela. Po-

rucznika przetransportowano do szpitala, ale uciekł z niego 
z niezagojoną raną i 28 maja znowu objął dowództwo swej 
kompanii. Tam też czekał na niego tomik Słowackiego. 
3 czerwca por. Pększyc został ciężko ranny w głowę 
w czasie patrolu pod Modliborzycami. Nie chciał jednak 
dostać się do niewoli, więc dobił się wystrzałem z wła-
snego rewolweru. Koledzy pogrzebali porucznika na 
cmentarzu parafialnym w sąsiednich Baćkowicach. Do 
grobu złożono też uświęcony krwią trzech legionowych 
oficerów tom poezji Juliusza Słowackiego. Niestety, nie 
odnotowano jego tytułu.

LEGIONOWY WOŁODYJOWSKI
W bitwie pod Łowczówkiem, w której „Herwin” od-

niósł pierwszą ranę, bohaterską śmierć poniósł natomiast 
ppor. Stanisław Kaszubski. Podobnie jak wielu towarzyszy 
jego ojca Franciszka z partii powstańczej 1863 roku, został 
powieszony przez rosyjskich żołnierzy.

Ten niemłody już, w odróżnieniu od większości legioni-
stów, mężczyzna, zanim wstąpił do Związku Strzeleckie-
go, miał za sobą członkostwo w Socjaldemokracji Króle-
stwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), gdzie przyjął pseudo-
nim „Król”. W czasie rewolucji 1905 roku został 
aresztowany i skazany na zesłanie do Archangielska. Dzię-
ki staraniom rodziny wyrok zmieniono jednak na wydale-
nie poza granice Rosji. Niedawny rewolucjonista osiadł 
w Krakowie, gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Zmieniał kilkakrotnie kierunki, ale w końcu 
zdecydował się na medycynę. 

DLA KOMENDANTA 
JÓZEFA PIŁSUD-
SKIEGO SŁOWACKI 
BYŁ PIERWSZYM 
WŚRÓD WIESZCZÓW 
NARODOWYCH
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Kiedy poznał Józefa Piłsudskiego, bez namysłu zerwał 
z SDKPiL i wstąpił do Związku Strzeleckiego. Latem 1913 
roku skończył kurs oficerski w szkole w Stróży. Etatowo 
został przydzielony do IV plutonu, w którym był jednocze-
śnie wykładowcą, kucharzem i lekarzem. Po wybuchu woj-
ny objął dowództwo plutonu w I Baonie 1 Pułku Piechoty. 
Nie była to zwykła jednostka, bo służyli w niej górale spod 
Nowego Targu. „Król”, nie dość że warszawiak, był na do-
datek bardzo niepozornej postury. Jeden z żołnierzy pluto-
nu, Feliks Gwiżdż, tak wspominał spotkanie z nowym do-
wódcą: „Ten mały człeczyna w lot wyczuł nasze wyczeku-
jące wobec niego usposobienie. Stanął przed nami, objął 
nas szeroko otwartymi oczyma, wsparł się na szabelce, 
podkręcił rozlazłego wąsika i zaczął: »Nazywam się Król. 
W Związku Strzeleckim znają mnie. Jestem dumny, że do-
stałem pluton, w którym są sami Podhalanie. I wy będzie-
cie ze mnie zadowoleni. W służbie wymagam bezwzględ-
nej karności i posłuszeństwa, poza służbą jesteśmy sobie 
równi – obywatele«. […] Podczas swobodnego marszu 
przez lasy pograniczne zaczęliśmy z Królem rozmawiać. 
Podobał nam się coraz bardziej. Zaczęliśmy się trącać ra-
mionami i szeptać jeden do drugiego, że komendant to 
wcale sympatyczny chłop. Taki – Wołodyjowski. Nazwali-
śmy go sobie tak od razu. Jemu się spodobało”. Górale tak 
polubili swego „Wołodyjowskiego”, że przyrzekli sobie, że 
nie pozwolą go sobie „odbić” do żadnego innego oddziału.

POWSTAŃCZA ŚMIERĆ 
W listopadzie 1914 roku Kaszubskiego awansowano 

na podporucznika, a miesiąc później w krwawym boju 
pod Łowczówkiem udowodnił, jak bardzo godny był 
szarży oficerskiej w Legionach Polskich. 25 grudnia wy-
szedł ze swym oddziałem na patrol i w gęstej mgle został 
niepostrzeżenie otoczony przez Rosjan. W beznadziejnej 
sytuacji próbował popełnić samobójstwo, ale zawiódł go 
rewolwer – nie wypalił… 

Po pierwszych przesłuchaniach przewieziono Kaszub-
skiego do więzienia w Pilźnie pod Tarnowem. Świadkiem 
tej chwili był inny jeniec wzięty do niewoli pod Łowczów-
kiem, Stefan Eichler: „Zauważyłem dwu Kozaków na ko-
niach, wiodących między sobą maszerującego legionistę. 
Był to w istocie niskiego wzrostu człowiek. Maszerował 
na półokrągłych nogach, dźwigając wypakowany plecak. 
Prowadzono go do budynku, przed którym staliśmy w od-
ległości kilkudziesięciu kroków. [...] Gdy skośnie przecho-
dził niedaleko nas, na plecaku jego przeczytałem napis, 
zrobiony dużymi literami: »Kaszubski« – było to jego na-
zwisko. Wiodący go Kozacy informowali innych: »Eto ofi-
cer. Takoj malieńkij i oficer!«, zaśmiewali się inni. »Ha! 
Ha! Ha!«, słychać było wokół, gdy ppor. Stanisław  
Kaszubski »Król« wchodził do budynku dowództwa”.

Ppor. Kaszubskiego po przesłuchaniu dołączono do gru-
py jeńców. Stanął obok Eichlera. „»Ze mną koniec«, rzekł. 
»Dlaczego?« , zapytałem. »Przyznałem się, że jestem 
z Królestwa Polskiego«, odrzekł. »Po coście to zrobili, oby-
watelu?«, zapytałem z wyrzutem. »A po cóż będę to taił?«, 
rzekł dumnie. »A wy skąd? «, zapytał mnie. »Z Małopol-
ski«, odrzekłem, jakby z żalem. »No, to wam śmierć nie 
grozi«, rzekł pocieszająco. »Wiem…«, sucho odrzekłem”. 

Kaszubski odważnie zeznawał przesłuchującym go ofi-
cerom, że jest obywatelem Królestwa i że w Legionach 
znalazł się, by walczyć z największą ciemiężycielką Polski 
– carską Rosją. Jednocześnie nie chciał słyszeć o ucieczce, 
którą proponowali mu współtowarzysze uwięzienia. Złożył 
jedynie podanie o zmianę kary śmierci przez powieszenie 
na żołnierską śmierć – przez rozstrzelanie. Rankiem 7 lute-
go 1915 roku w Pilźnie, przed wejściem na szafot odczyta-
no Kaszubskiemu dekret cara, który darował mu życie pod 
warunkiem wstąpienia do armii rosyjskiej. Zdecydowanie 
odrzucił tę propozycję, a tuż przed śmiercią krzyknął: 
„Niech żyje Polska!”. Zwłoki oficera pochowano poza 
cmentarzem, w szczerym polu, a po świeżej mogile prze-
galopowała sotnia kozacka. Końskie kopyta miały zamazać 
wszelkie ślady po legioniście. Na murach zaś Tarnowa 
i okolicznych miejscowości pojawiły się obwieszczenia 
władz rosyjskich donoszące, iż „odnośnie do dekretu sądu 
został ukarany śmiercią przez powieszenie rosyjski podda-
ny, Polak, warszawiak, Stanisław Kaszubski, za zdradę sta-
nu. […] Podnosząc oręż przeciwko nam i tym samym po-
pełniając zamach na dobro swojej ojczyzny, Kaszubski był 
zdrajcą i odstępcą od swoich rodaków – Polaków”. 

Na niewiele się to jednak zdało. Polacy dobrze wiedzie-
li, za co zginął Kaszubski. Kiedy wyparto z tych terenów 
Rosjan, mieszkańcy Pilzna odnaleźli mogiłę bohatera. Uro-
czysty pochówek ppor. Stanisława Kaszubskiego „Króla”, 
z ceremoniałem wojskowym, odbył się 2 listopada 1915 ro-
ku na pilzneńskim cmentarzu. Żegnali go m.in. przedstawi-
ciele Naczelnego Komitetu Narodowego, prezes Leopold 
Jaworski i wiceprezes Ignacy Daszyński oraz delegacja le-
gionowa z Marianem Kukielem i Alojzym Konasem na 
czele. Trumnę eskortowaną przez kompanię honorową 
I Brygady złożyli do grobu członkowie miejscowej straży 
pożarnej. Ppor. Stanisław Kaszubski był jedynym oficerem 
Legionów Polskich, który zginął w ten sposób podczas 
wielkiej wojny. Już w niepodległej Polsce został 17 maja 
1922 roku pośmiertnie udekorowany Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari.

„Herwin” i „Król” – dwaj niezwykle zdolni i lubiani 
przez podwładnych oficerowie – zginęli na początku drogi, 
którą wytyczył komendant Piłsudski do niepodległości. 
Obaj byli przepojeni ideałami wyczytanymi ze strof 
wieszczów i wspomnień powstańców.
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Józef Piłsudski na czele swych od-
działów w bitwie pod Marcinko-
wicami… Tyle widać na fotogra-
fii zrobionej 6 grudnia 1914 roku. 

Wraz ze swym sztabem przybył do 
Marcinkowic koło Nowego Sącza 
5 grudnia. Jego oddziały wchodziły 
w skład grupy gen. Ferdynanda  
Bissingena, broniącej nacierającym 
Rosjanom dostępu do Nowego Sącza. 
Komendant ze swymi oficerami zna-
lazł kwaterę w marcinkowickim dwo-
rze należącym do rodziny Moraw-
skich. W Marcinkowicach oprócz 
sztabu zakwaterowała się artyleria, ka-
waleria i saperzy, natomiast legionowa 
piechota rozłożyła się w sąsiednich 

Klęczanach. Następnego dnia legioni-
ści mieli ruszyć do kontrataku w kie-
runku Nowego Sącza, ale już w nocy 
okazało się, że wojska austro-węgier-
skie najzwyczajniej w świecie uciekły 
i nie powiadomiły o tym Polaków. 

Około godziny 8.00 kilka rosyjskich 
kompanii znalazło się bardzo blisko 
dworu w Marcinkowicach. Strzelani-
na zaczęła się, gdy Komendant jadł 
śniadanie. Kilka lat później tak wspo-
minał tę chwilę: „Pamiętam tę roz-
koszną chwilę, gdy zmęczony i niewy-
spany wyciągałem na całą długość 
znużone nogi i z rozczuleniem głod-
nego oglądałem szklankę zimnego 
mleka z cudownym, smacznym chle-

bem […]. Wypiłem już pół szklanki 
mleka i sięgnąłem po papierosa. Ba! 
Nie sądzone mi już było ani zjeść 
śniadania”. Wystarczy spojrzeć na 
zdjęcie, by stwierdzić, że Komendant 
nie był w najlepszej formie, jak się 
okazuje – nie tylko z powodu odwrotu 
wymuszonego rosyjskim atakiem.

Historia ta znalazła swój szczęśliwy 
koniec już w wolnej Polsce. 28 wrześ-
nia 1921 roku Józef Piłsudski przybył 
do Marcinkowic, by oddać hołd swym 
żołnierzom, poległym i pochowanym 
tutaj 6 grudnia 1914 roku. Odwiedził 
również dwór marcinkowicki, w któ-
rym dokończył przerwane przed laty 
śniadanie. PK

Niedopita 
szklanka mleka

HISTORIA 
PEWNEGO 
ZDJĘCIA

Józef Piłsudski  
na czele oddziałów 

pod Marcinko- 
wicami

K o m e n d a n t  n i e  b y ł  w  n a j l e p s z e j 
f o r m i e ,  j a k  s i ę  o k a z u j e  –  n i e  t y l k o  z  p o w o d u  

o d w r o t u  w y m u s z o n e g o  r o s y j s k i m  a t a k i e m .
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T A D E U S Z  W R Ó B E L

Żołnierze 
w tartanach

Tradycje szkockich jednostek piechoty w brytyj-
skiej armii sięgają XVII wieku. Doszło wówczas 
do unii personalnej między Anglią i Szkocją, a na 
tronach obu królestw zasiedli władcy z dynastii 

Stuartów. Za jedną z najstarszych uchodzi Royal Scots 
(Royal Regiment), która wywodzi się z utworzonego przez 
sir Johna Hepburna w 1633 roku Royal Regiment of Foot. 
Byli to najemnicy zwerbowani do służby dla króla Francji. 
Dwa lata później komendę nad jednostką objął lord James 
Douglas i zaczęto ją nazywać Pułkiem Douglasa. 

W latach czterdziestych na Wyspach Brytyjskich od rzą-
dów odsunięto Stuartów. Gdy odzyskali oni władzę, pułk 

odwołano w 1661 roku do Anglii. W następnych la-
tach walczył on m.in. na wojnach z Holandią. 

W 1684 roku otrzymał wyróżniającą nazwę 
His Majesty’s Royal Regiment of Foot.  

Cztery lata później, gdy podczas tzw. 
chwalebnej rewolucji usunięto z tronu kró-
la Jakuba II, jednostka pozostała lojalna 
wobec monarchy. Mimo to zachowano ją 

i w końcu wieku brała udział w wojnie ko-
alicji augsburskiej przeciwko Francji.

Innym szkockim pułkiem, którego ro-
dowód sięgał czasów rządów Stuartów, 
był Royal Scots Fusiliers. Jednostka  
ta powstała w 1678 roku jako Earl of 

Mar’s Regiment  
of Foot. Jej organi-
zatorem był stronnik 
Jakuba II Karol  
Erskine. Po rewolu-
cji 1688 roku pułk 
walczył po stronie 
jakobitów, ale gdy 

król udał 
się do 

Do grona elitarnych 
jednostek armii 

brytyjskiej od wieków  
jest zaliczana  

szkocka piechota. 

ŻOŁNIERZE 
SZKOCCY Z CZASÓW 
WOJNY KRYMSKIEJ 

W LATACH 1854–1855. 
NA ZDJĘCIU W CHARAKTE-
RYSTYCZNYCH STROJACH  

WYKONANYCH  
Z TARTANU.
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Francji, Royal Scots Fusiliers rozpoczął służbę dla  
Wilhelma Orańskiego. W 1695 roku zmieniła się nazwa 
jednostki na Scots Fusilier Regiment of Foot; obowiązy-
wała ona do 1707 roku. Pułk rozwiązano w 1959 roku.

W 1689 roku David Melville Edinburgh utworzył Regi-
ment of Foot (późniejszy King’s Own Scottish Borderers 
Regiment), przeznaczony do walki ze zwolennikami Stu-
artów. W 1689 roku powstał jeszcze The Earl of Angus’s 
Regiment of Foot. Szkoccy piechurzy walczyli z jakobita-
mi, a potem brali udział w wojnach koalicji augsburskiej 
i o sukcesję hiszpańską.

W JEDNYM KRÓLESTWIE
Parlamenty Anglii i Szkocji przegłosowały w 1707 roku 

przekształcenie unii personalnej w realną. W ten sposób 
powstało Królestwo Wielkiej Brytanii z jednym monarchą. 
Równocześnie zniknęła odrębność sił zbrojnych. Nowa sy-
tuacja polityczna znalazła swe odbicie w dokonanej 
w 1707 roku zmianie nazwy Scots Fusilier Regiment of 
Foot na Royal North British Fusilier Regiment. Sześć lat 
później nastąpiła kolejna zmiana – na 21st (Royal North 
British Fusilier) Regiment of Foot. Pod tą nazwą jednost-
ka funkcjonowała do 1877 roku.

Niemniej jednak nie wszyscy Szkoci zaakceptowali unię 
z Anglią, uznając ją za formę pozbawienia niepodległości 
ich państwa. W 1715 roku wybuchło pierwsze powstanie 
jakobitów, czyli zwolenników Stuartów. Doszło do brato-
bójczych walk pomiędzy Szkotami. Jakobici ponieśli klę-
skę. W 1725 roku król Jerzy II rozkazał gen. George’owi 
Wardowi stworzyć sześć kompanii „strażniczych” w tym 
regionie. Rekrutowano do nich członków klanów lojalnych 
wobec korony, jak Campbell, Fraser, Grant. Żołnierze ci 
nosili czarne tartany. Stąd z czasem zaczęto nazywać ich 
Black Watch (czarna straż). W 1739 roku liczbę samo-
dzielnych kompanii zwiększono do dziesięciu, a potem 
połączono je w Earl of Crauford’s Regiment.

W 1745 roku wybuchło kolejne powstanie jakobitów, 
którzy wspierali księcia Karola Edwarda Stuarta. Po-
wstańcy uzyskali pomoc wojskową z Francji. Połączone 
siły szkocko-francuskie zostały 16 kwietnia 1746 roku 
pobite pod Culloden, niedaleko Inverness, przez armię 
króla Jerzego II. W tym starciu Szkoci znowu byli po obu 
stronach. 

SŁUŻBA Z KONIECZNOŚCI
W drugiej połowie lat czterdziestych XVIII wieku zde-

cydowano o uporządkowaniu nomenklatury brytyjskich 
jednostek wojskowych, które zwykle nazywano od nazwi-
ska dowódcy bądź organizatora, i nadaniu im numerów. 
Stąd na przykład Earl of Craufurd’s Regiment zmienił się 
w 1747 roku w 43rd Regiment of Foot, a dwa lata później 

przenumerowano go na 42. W ramach unifikacji nazew-
nictwa His Majesty’s Royal Regiment of Foot stał się 
w 1751 roku 1st (Royal) Regiment of Foot. Z kolei 42nd 
Regiment of Foot zmienił się w 42nd (Highland) Regi-
ment of Foot, The Earl of Angus’s Regiment of Foot – 
w 26th Regiment of Foot, a Edinburgh Regiment of Foot – 
w 25th Regiment of Foot.

Po klęsce powstania jakobitów Szkotów dotknęły bru-
talne represje. Zniesiono prawo pozwalające im nosić 
broń. Co więcej, zakazano też ubierania się w tradycyjne 
stroje. Podejrzanych o związki z buntem aresztowano 
i torturowano. Plądrowano osady, konfiskowano ziemię, 
by wypasać na niej owce i bydło należące do króla. W la-
tach 1755–1756 sytuację górali pogorszyły, oprócz cią-
głych brytyjskich represji, nieurodzaj i ciężkie zimy. 

Tymczasem w 1756 roku wybuchła wojna, nazwana 
później siedmioletnią – pierwszy konflikt o charakterze 
globalnym. Wydłużające się walki spowodowały, że Wiel-
ka Brytania potrzebowała więcej nowych żołnierzy. 
W szkockich górach pojawili się brytyjscy werbownicy. 
Obiecywali ochotnikom prawo do noszenia broni i trady-
cyjnych ubiorów, a także pieniądze i nadanie ziemi za 
służbę. Tysiące zdesperowanych górali, w tym liczni nasto-
latkowie, przyjęło ofertę i walczyło na różnych kontynen-
tach. Podobnie było, gdy nasilił się konflikt z rewolucyjną 
Francją, a potem cesarzem Napoleonem Bonaparte. Szko-
ci wzięli udział w walkach m.in. na Półwyspie Iberyjskim 
i rozstrzygającym starciu w 1815 roku pod Waterloo. 

Po zakończeniu epoki napoleońskiej w armii brytyj-
skiej zachowano niemal wszystkie XVIII-wieczne pułki 
szkockie, aczkolwiek niektóre z nich zmieniały nazwy. 
Głównym polem ich działania stały się kolonie, w tym In-
die. Aż 11 szkockich pułków piechoty użyto tam w latach 
1857–1858 do stłumienia powstania sipajów (miejsco-
wych żołnierzy), które zachwiało panowaniem brytyjskim 
na subkontynencie. Dwa ich pułki, 72 i 92, uczestniczyły 
w drugiej wojnie afgańskiej (1878–1881). 

Szkotów użyto w latach 1854–1855 w wojnie krymskiej 
przeciwko Rosji. Nie zabrakło ich podczas wojen na połu-
dniu Afryki, z Zulusami w 1879 roku i Burami, potomka-
mi holenderskich osadników, w latach 1880–1881.

PUŁKI TERYTORIALNE
W 1881 roku sekretarz stanu w ministerstwie wojny 

Hugh Culling Eardley Childers przeprowadził gruntowną 
reorganizację jednostek brytyjskiej piechoty. W jej efekcie 
zmniejszyła się liczba pułków. W założeniu te nowo utwo-
rzone miały mieć po dwa bataliony regularne (nazywane 
też liniowymi) i milicji, czyli rezerwowe. Aczkolwiek ist-
niały odstępstwa od tego schematu. Na przykład pułk  
Queen’s Own Cameron Highlanders miał do 1897 roku 
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tylko jeden batalion regularny. Pułki piesze o numeracji 
1–25, już z dwoma batalionami, straciły numery i zmieni-
ły nazwy. Jednostki zaś o wyższych numerach przeformo-
wano w bataliony i przydzielono do nowych pułków. Chil-
ders dokonał też „terytorializacji”. Kraj podzielono na dys-
trykty, które były obszarem werbunku rekrutów dla 
stacjonującego w nim pułku. Nowa struktura organizacyj-
na z niewielkimi zmianami przetrwała około 70 lat.

W dwóch ostatnich dekadach XIX wieku największymi 
operacjami, w które została zaangażowana armia brytyj-
ska, były przejęcie kontroli polityczno-wojskowej nad 
Egiptem i stłumienie rewolty Mahdiego w Sudanie. Kilka 
szkockich batalionów walczyło w stoczonej 13 września 
1882 roku bitwie pod Tel-el-Kebir, w której rozbito armię 
egipską. Bitni górale potwierdzili swe walory podczas 
walki z mahdystami. Byli w szeregach sił egipsko-brytyj-
skich podczas bitew, 8 kwietnia 1898 roku pod Atbarą 
i 2 września tegoż roku pod Omdurmanem, które przypie-
czętowały klęskę Sudańczyków. 

Równolegle do wojny w Afryce Wschodniej Szkoci bra-
li udział w walkach na północno-zachodniej granicy Indii, 
czyli pograniczu z Afganistanem, gdzie plemiona Pasztu-
nów przeciwstawiały się brytyjskim rządom.

Zanim skończył się wiek XIX, wybuchł nowy konflikt, 
z Burami. Wyjątkowo krwawa była dla Szkotów stoczona 
11 grudnia 1899 roku bitwa pod Magersfontein. W skła-
dzie sił brytyjskich była, mająca cztery bataliony, 3 Bry-
gada Highland oraz 1 Batalion Gwardii Szkockiej. Starcie 
zakończyło się porażką Brytyjczyków. Straty (ranni i za-
bici) brygady szkockiej wynosiły 53 oficerów, w tym do-
wódca, oraz 650 żołnierzy niższych stopni. Prowadzący 
natarcie 2 Batalion Black Watch stracił ponad 300 ludzi. 
Historycy wojskowości wskazują jako jeden z powodów 
tej i innych porażek Brytyjczyków ich taktykę działań. 
Otóż próbowali oni walczyć z okopanymi i uzbrojonymi 
w nowoczesną broń Burami, tak jak z tubylcami w Suda-
nie czy Afganistanie.

CZAS WOJEN ŚWIATOWYCH
Długotrwały konflikt z Burami obnażył słabość Armii 

Brytyjskiej, której zaczęło brakować wyszkolonych żołnie-
rzy. Konsekwencją tego była reforma w latach 1907–1908. 
Utworzono wówczas Armię Terytorialną, czyli nowocze-
sne na owe czasy siły rezerwowe. W 1908 roku istniały 
w szkockich pułkach piechoty 33 bataliony terytorialne. 

Wprowadzone zmiany bardzo pomogły Brytyjczykom 
rozwijać armię, gdy w 1914 roku wybuchła I wojna świa-
towa. Był to czas wielkiego wysiłku patriotycznego miesz-
kańców Szkocji. Do wojska wstąpiło blisko 700 tys. Szko-
tów. Pułki Black Watch, Cameronians i Gordons Highlan-
ders wystawiły ponad 20 batalionów, Royal Scots zaś aż 

Szkoci w bitwie nad Sommą we wsi Longueval, 28 lipca 1916 ro-
ku. Rysunek Richarda Catona Woodville’a.

35, a 15 spośród nich uczestniczyło w walkach fronto-
wych. Sformowano sześć szkockich dywizji, z których 
cztery trafiły na front.

Pierwsza bitwa Szkotów była pod Le Cateau. Stoczyła 
ją 25–26 sierpnia 1914 roku tylna straż osłaniająca odwrót 
wojsk francuskich i brytyjskich po walkach pod Mons. 
W następnym roku szkocka 52 Dywizja (Lowland) wal-
czyła pod Gallipoli, a ponad 30 tys. Szkotów wzięło 
25 września udział w ofensywie pod Loos. Stanowili oni 
połowę brytyjskich ofiar tej operacji. W drugiej połowie 
1916 roku trzy szkockie dywizje uczestniczyły w bitwie 
nad Sommą. Szkoci walczyli też w tym czasie z Turkami 
na Bliskim Wschodzie. 9 kwietnia 1917 roku w potyczce 
pod Arras wzięły udział 44 bataliony Szkotów oraz dzie-
więć batalionów kanadyjskich mających szkocki rodo-
wód. Była to największa koncentracja jednostek szkoc-
kich podczas wielkiej wojny. Na 159 tys. ofiar Szkoci sta-
nowili jedną trzecią. W sumie w latach 1914–1918 
zginęła około jedna czwarta spośród tych, którzy służyli 
w armii brytyjskiej.

W czasie II wojny światowej nie było już tak wielkiej 
rozbudowy brytyjskiej armii. Poszczególne pułki piechoty 
wystawiły tylko po kilka batalionów. Sformowano cztery 
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Obszary 
werbunkowe 
żołnierzy 
poszczególnych 
pułków szkockich 
około 1914 roku

Seaforth 
Highlanders

Gordon 
Highlanders

Black Watch

Argyll and Sutherland 
Highlanders

Royal Scots 
Fusiliers

Royal 
Scots

King’s Own Scottish 
Borderers

Scottish 
Rifles

Highland 
Light Infantry

Cameron 
Highlanders

dywizje szkockie. Szkoci znaleźli się w jednostkach  
Brytyjskich Sił Ekspedycyjnych we Francji. 51 Dywizja 
(Highland) została przydzielona do francuskiej armii i nie 
zdołała się ewakuować. Większość jej jednostek wraz  
dowódcą poddała się 12 czerwca 1940 roku Niemcom 
w Saint-Valery-en-Caux w Normandii. Wielu Szkotów tra-
fiło do obozów jenieckich w Toruniu, Malborku i Łambi-
nowicach. We Francji walczyła też 52 Dywizja (Lowland), 
ale tej udało się wycofać do kraju.

Latem 1940 roku odtworzono 51 Dywizję po przenume-
rowaniu szkockiej 9 Dywizji. Jednostkę tę wysłano 1942 
roku do Afryki Północnej, gdzie wzięła udział w drugiej bi-
twie El Alamein. W lipcu 1943 roku Szkoci uczestniczyli 
w inwazji na Sycylię. Jednak 51 Dywizji nie użyto we 
Włoszech, tylko wycofano do Zjednoczonego Królestwa, 
gdzie wraz z dwiema pozostałymi dywizjami szkockimi, 
15 i 52, przygotowywała się do inwazji we Francji. Pięć-
dziesiąta Druga wylądowała w Normandii już 7 czerwca 
1944 roku. Kilka dni później znalazła się tam 15 Dywizja. 
52 Dywizję zaczęto szkolić w przerzucie powietrznym dla 
wsparcia desantów spadochronowych. Jednak po klęsce 
pod Arnhem przerzucono ją na początku października na 
kontynent jako zwykłą jednostkę piechoty.

Należy pamiętać, że wiele szkockich batalionów wal-
czyło w składzie różnych brygad i dywizji nie tylko w Eu-
ropie, lecz także na Dalekim Wschodzie, m.in. w Birmie, 
Hongkongu, na Malajach i w Singapurze. Szkoci stawali 
do walki też w Afryce Wschodniej, we Włoszech i Grecji.

Wyczerpana wojną Wielka Brytania nie była w sta-
nie utrzymać ani swego imperium, ani licznych sił 
zbrojnych. Rozpoczęła się redukcja armii. Pułki rozfor-
mowywano, redukowano do pojedynczych batalionów 
lub łączono. Ten proces dotknął też Szkotów. W 1959 
roku połączono Highland Light Infantry i Royal High-
land Fusiliers w nowy pułk Royal Highland Regiment. 
Dwa lata później z Seaforth Highlanders i Queen’s 
Own Cameron Highlanders sformowano Queen’s Own 
Highlanders (Seaforth and Cameron). W 1994 roku po-
łączono z nim Cameron Highlanders, tworząc Highlan-
ders (Seaforth, Gordon and Cameron). Wcześniej, 
w 1968 roku rozformowano Cameronians (Scots Rifle). 
W 2006 roku wszystkie pułki połączono w Royal Regi-
ment of Scotland, z pięcioma batalionami regularnymi 
i dwoma rezerwowymi, w 2012 roku zaś regularny 
5 Batalion postanowiono zredukować do kompanii re-
prezentacyjnej.

Jednym z elementów wyróż-

niających w umundurowa-

niu szkockich pułków stał się 

tartan – tkanina z wełny 

owczej o kraciastym wzorze. 

Konkretne jej barwy przypisa-

no poszczególnym jednost-

kom wojskowym w XIX wie-

ku. Z tartanu szyte są, 

s tanowiące część 

u m u n d u r o w a n i a 

Szkotów, kilty, ale 

też spodnie i nakry-

cia głowy. 

TARTAN 
KLANOWY
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BRZUCHEM 
DO DOŁU

Do najbardziej osobliwych konstrukcji lotniczych, 
które powstały na terenie byłej Jugosławii, należą 

eksperymentalne ikarusy 232 Pionir i 451. 
Były to samoloty, w których pilot nie siedział, 

lecz leżał za sterami.

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

P recyzyjne bombardowanie celów od początku ist-
nienia lotnictwa bombowego stanowiło duże wy-
zwanie. W jaki sposób zrzucać bomby, by trafić do-
kładnie w wyznaczony obiekt i nie siać ich po pu-

stych polach? Rozwiązania mogą być różne, chociażby lot 
nurkowy: pilot wybiera cel naziemny, a następnie z okre-
ślonego pułapu kieruje samolot możliwie stromo w dół. 
W pewnym momencie zwalnia ładunek bombowy i rozpo-
czyna manewr wyprowadzenia maszyny z lotu nurkowego, 
bomby natomiast zgodnie z prawami fizyki kontynuują lot 
w ustalonym wcześniej kierunku, aż do osiągnięcia celu. 
Tyle teoria, w rzeczywistości nie jest to tak oczywiste. 
Otóż podczas wyprowadzania samolotu z lotu nurkowego 

na organizm pilota działają duże przeciążenia. W efekcie – 
znów zgodnie z prawami fizyki – z górnych partii ciała pi-
lota (mózg, gałki oczne) krew odpływa w partie niższe 
(nogi), przez co może wystąpić zaburzenie widzenia (tzw. 
widzenie tunelowe) i spowolnienie reakcji, w skrajnych 
wypadkach zaś trwające dłużej wysokie przeciążenie mo-
że doprowadzić do utraty przez pilota przytomności. Jest 
to oczywiście sytuacja niebezpieczna, przed konstruktora-
mi sprzętu lotniczego stało więc zadanie zaradzenia temu 
problemowi. 

Koncepcji było kilka. Jedna z nich została oparta na po-
myśle zamontowania urządzenia, które automatycznie wy-
prowadzało samolot z lotu nurkowego. Dzięki temu na lot 

B
E

L
G

R
A

D
E

 
A

E
R

O
N

A
U

T
I

C
A

L
 

M
U

S
E

U
M

nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA



141

Odrzutowy IKARUS  
S-451M ZOLJA, zareje-
strowany jako YU-COH, 
19 maja 1960 roku 
pobił rekord świata 
w prędkości dla samo-
lotów kategorii I-C 
(501 km/h). Zolja była 
przeróbką pierwotnej 
„451”, pilot siedział 
w niej za sterami.

nie wpływała kilkusekundowa niedyspozycja pilota, kiedy 
przeciążenie najbardziej dawało się we znaki. Urządzenie 
takie montowano seryjnie w niemieckich maszynach nur-
kujących typu Junkers Ju-87 Stuka.

Istniały jednak koncepcje, w których poszukiwania szły 
w zupełnie innym kierunku. Zasadniczym problemem 
przy wyprowadzaniu samolotu z lotu nurkowego jest od-
pływ krwi z głowy, zatem stosunkowo prostym rozwiąza-
niem, jakie się konstruktorom nasuwało, była zmiana po-
łożenia ciała pilota. Jeśli pilot za sterami nie będzie sie-
dział, lecz leżał, przeciążenie będzie działało na organizm 
człowieka w nieco inny sposób, bo krew, mówiąc kolo-
kwialnie, nie ucieknie mu w pięty. Rzeczywiście, testy po-
kazały, że w pozycji leżącej piloci mogą bez utraty przy-
tomności wytrzymać przeciążenia sięgające 9 g, podczas 
gdy w tradycyjnych konstrukcjach, takich jak właśnie stu-
kasy, do ujawnienia się negatywnych efektów wystarczały 
wielkości rzędu 4–5 g.

Współcześnie są stosowane specjalne skafandry, które 
w dużym stopniu redukują wpływ przeciążenia na orga-
nizm ludzki, lecz na początku lat czterdziestych ubiegłe-

go wieku rozwiązanie takie dopiero testowano. 
We współczesnych samolotach myśliwskich 
wykorzystuje się ponadto odchylenie fotela 
do tyłu, dzięki czemu pilot przyjmuje pozy-
cję półleżącą, która zmniejsza negatywne 
efekty przeciążenia.

PRÓBY I BŁĘDY
Badania nad wpływem pozycji pilota 

na jego wytrzymałość przy różnym 
stopniu przeciążenia prowadzono już 
w latach trzydziestych i czterdzie-
stych. Niemcy wykorzystywali do te-
go eksperymentalny szybowiec 
Akaflieg Stuttgart fs 17 już w 1938 
roku, a później samolot Akaflieg 
Berlin B9 z 1943 roku. Układ 
z leżącym za sterami pilotem 
przewidywano dla maszyny 

Henschel Hs 132. Był to eksperymentalny niemiecki bom-
bowiec nurkujący o napędzie odrzutowym, który jednak 
nie został ukończony i nigdy nie wzbił się w powietrze. 
Prace nad własną konstrukcją tego typu prowadzili rów-
nież Włosi, efektem zaś ich badań był samolot Savoia-
-Marchetti SM.93 z 1943 roku. Po zakończeniu wojny swe 
eksperymenty prowadzili także Brytyjczycy, którzy 
w 1951 roku stworzyli eksperymentalną maszynę Reid 
and Sigrist R.S.4 Bobsleigh. Owocem prób była też dość 
dziwacznie wyglądająca przeróbka odrzutowego glostera 
meteora w wersji F.8 z 1954 roku.

NIE TYLKO NA ZACHODZIE
Badania nad samolotami, w których pilot znajduje się 

w pozycji leżącej, prowadzili również inżynierowie jugo-
słowiańscy. Problemem tym zainteresował się w połowie 
lat trzydziestych inżynier Dragoljub Bešlin, pracujący dla 
firmy Ikarus. Zdobywał on wiedzę i umiejętności pod kie-
rownictwem innych wyróżniających się konstruktorów ju-
gosłowiańskich, m.in. Slobodana Zrnicia. Bešlin przygoto-
wał projekt maszyny, oznaczonej symbolem B-1 – pierw-
szej, w której pilot miał leżeć na brzuchu podczas lotu. 
Prace nie wyszły wówczas poza stadium projektu, jednak 
Bešlin wrócił do niego jakiś czas później. Pierwszą zreali-
zowaną konstrukcją tego typu był samolot B-5, ale infor-
macje na jego temat są sprzeczne. Według jednych, nigdy 
nie wzbił się w powietrze, według innych, został oblatany 
20 września 1940 roku. Korzystając z zebranych doświad-
czeń, Bešlin przystąpił do projektowania kolejnej kon-
strukcji. Miał to być dwusilnikowy samolot myśliwsko-
-bombowy, pod oznaczeniem B-6, również z leżącym 
miejscem dla pilota. Wybuch wojny w kwietniu 1941 roku 
i zajęcie Jugosławii przez państwa Osi zniweczyły jednak 
te plany. Istnieją informacje, że po zajęciu przez Niemców 
fabryki firmy Ikarus w Zemunie B-5 został wywieziony 
do Rzeszy na badania. Jego dalsze losy są nieznane.

PO WOJNIE
Doświadczenia zebrane podczas pracy nad B-5 nie po-

szły jednak na marne. Po zakończeniu wojny Bešlin, już 
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jako jeden z głównych 
konstruktorów odrodzo-
nej firmy Ikarus, gdy miał już 
ludzi do pracy i możliwości jej pod-
jęcia, wrócił do swego dawnego pomysłu. 
Powstał wówczas „samolot 232” (avion 232), 
znany także pod nazwą Ikarus 232 Pionir. Była to 
konstrukcja mająca cechę charakterystyczną także dla 
B-5: otóż pilot miał latać w nim w pozycji leżącej – na 
brzuchu. Maszyna została oblatana 2 października 
1947 roku. Zbudowano dwa prototypy, które do marca 
1949 roku poddawano rozmaitym testom i badaniom. Za 
pomocą zamontowanego w samolocie akcelerometru 
ustalono w ich trakcie, że nawet przy współczynniku 
przeciążenia o wartości 8–9 g piloci nie doznali upośle-
dzenia widzenia, co potwierdzało generalne założenia. 
Pilotowanie w pozycji leżącej nie było jednak wygodne. 
Pozycja taka wymuszała nienaturalne ułożenie głowy, 
gdyż kark musiał być mocno wygięty do tyłu. W trakcie 
dłuższego lotu było to męczące, nie pomagało nawet za-
montowanie specjalnej podpórki, na której pilot mógł 
oprzeć brodę. Problematyczne było również to, że w po-
zycji leżącej tracił on z pola widzenia wszystko to, co 
działo się z tyłu. Po prostu nie miał możliwości spraw-
dzenia, czy ktoś mu nie siedzi na ogonie. Temu proble-
mowi nie mogły zaradzić nawet montowane dla próby lu-
sterka wsteczne: wciąż pozostała martwa strefa, całkowi-
cie poza zasięgiem wzroku pilota.

W METALOWEJ PUSZCE
Swoistym rozwinięciem koncepcyjnym „samolo-

tu 232” był opracowany na początku lat pięćdziesiątych 
„samolot 451”, znany także pod oznaczeniem Ikarus 451. 
Został oblatany 22 września 1951 roku. Zbudowano tylko 
dwa prototypy, na których badania i testy prowadzono 
przez rok, do 1952. „451” na pozór był bardzo podobny 
do „232”, tak naprawdę jednak tylko zewnętrznie, poza 
tym niewiele łączyło te dwie konstrukcje, może jedynie 
główne założenia i niewielkie rozmiary. Obydwie maszy-

ny były bowiem zaskakująco małe. Wystarczy powiedzieć, 
że aż o 3 m krótsze od polskiego PZL P.11c, rozpiętość 
skrzydeł zaś miały aż o 4 m mniejszą od naszego samolo-
tu, który przecież był jednosilnikowy. „451” miał jedynie 
4,66 m długości, 6,7 m rozpiętości i zaledwie 2,32 m wy-
sokości. „232” miał zbliżone rozmiary. Ze względu jednak 
na użyty materiał – metal zamiast drewna – „samolot 451” 
był dwukrotnie cięższy od „232” (masa własna pierwsze-
go wynosiła 985 kg, tego drugiego zaś jedynie 435 kg).

„451” klasyfikowano jako lekki samolot szturmowy. 
Uzbrojony został w dwa karabiny maszynowe MG 131 ka-
libru 13 mm oraz sześć rakiet niekierowanych. Ostatecznie 
koncepcję uznano za nieperspektywiczną i choć maszyna 
znalazła się na stanie jugosłowiańskiego lotnictwa wojsko-
wego, praktycznie nie latała. Została wycofana ze służby 
w 1957 roku i dalszych prób nad konstrukcjami tego typu 
w Jugosławii już nie prowadzono. Sam płatowiec wyko-
rzystano jednak w kolejnych samolotach, które również 
noszą oznaczenie „451”. Stosowano w nich już tradycyjną 
kabinę pilota, z miejscem siedzącym. Wyposażony w sil-
niki odrzutowe, zmodyfikowany „samolot 451M” był 
pierwszym odrzutowcem produkcji jugosłowiańskiej. Je-
den z prototypów w wersji z leżącym pilotem znajduje się 
w muzeum lotnictwa w Belgradzie. 

Ostatecznie badania nad samolotami, w których pilot le-
żał za sterami, przerwano, uznając wyniki za niezadowala-
jące. Prowadzone niemal równolegle eksperymenty 
z odzieżą antyprzeciążeniową sprawiły, że ostatecznie 
konstrukcje tego typu okazały się ślepą uliczką ewolucji 
samolotów bojowych.

Uzbrojenie: 
MG 131 – lotniczy 

wielkokalibrowy 
karabin maszynowy

 kalibru 13 mm

Dolnopłat 
o konstrukcji 
całkowicie 
metalowej

Napęd: dwa silniki 
Walter Minor 6 III 
o mocy 160 KM (118 kW)Śmigło 

dwułopatowe 
o zmiennym skoku

Podwozie klasyczne, 
chowane w gondolach 
silnika

IKARUS 
451
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Wykorzystanie przez wojsko środków transportu pozyskiwanych w rejonie prowa-
dzenia działań bojowych ma bardzo długą tradycję. Można nawet pokusić się 

o stwierdzenie, że jest to jedna z owych licznych nici, tworzących niedostrzeganą czę-
sto osnowę, łączących wojny czasów minionych z całkiem współczesnymi. Dość po-
wiedzieć, że jeszcze w czasach Polski wczesnych Piastów wśród obciążeń obronnych 
spoczywających na barkach wolnych rolników była, oprócz stróży (służby w grodzie) 
i zawały (wykonywania zatorów na leśnych traktach), również podwoda, czyli 
obowiązek dostarczenia wozu zaprzężonego w konia lub woła. Owe powinności 
transportowe bądź stanowiły element rozwiązań systemowych w ramach całości dzia-
łań mobilizacyjnych, bądź były doraźne – czy to realizowane za opłatą, czy wymusza-

ne siłą. Zdarzały się również przypadki, gdy miejscowa ludność spontanicznie wspierała przemiesz-
czające się oddziały. Konflikty zbrojne XX wieku dostarczają dwóch takich przykładów.

Kiedy w 1975 roku Portugalczycy wycofali się z Angoli, większość europejskich osadników zna-
lazła się w niezwykle trudnej sytuacji. Co prawda, lewicowe ugrupowanie MPLA (Ludowy Ruch 
Wyzwolenia Angoli), które przejęło władzę w Luandzie, deklarowało poszanowanie praw wszyst-
kich obywateli, ale po doświadczeniach innych krajów przechodzących dekolonizację biali byli bar-
dzo nieufni. W tym czasie w głąb Angoli wtargnęły z sąsiedniej Namibii oddziały Republiki 
Południowej Afryki. Władze w Pretorii zamierzały zabezpieczyć swoje interesy przez wsparcie 
antykomunistycznego ruchu UNITA (Narodowy Związek na rzecz Całkowitego Wyzwolenia  
Angoli). Przez 30 dni działań cztery afrykanerskie grupy bojowe pokonały prawie 3 tys. km. Było 
to możliwe w dużej mierze dzięki temu, że portugalscy farmerzy, którzy i tak zamierzali się ewa-
kuować bądź to przez Namibię, bądź przez port w Moçâmedes (obecnie Namibe), oddawali żoł-
nierzom z RPA swoje wielkie ciężarówki, a część nawet się do nich przyłączała. Od owych aut, 
wykorzystywanych zarówno do celów logistycznych, jak i w charakterze transporterów murzyń-
skiej piechoty wystawionej przez UNITA, kampania wzięła swą nieformalną nazwę –  
„fruit-lorry war” (wojna ciężarówek do owoców). 

Podobna sytuacja była w czasie wojny falklandzkiej w 1982 roku. Pododdziały brytyjskie, które 
wylądowały na wyspach, były pozbawione pojazdów, gdyż transport zamierzano oprzeć na śmigłow-
cach. Tymczasem większość maszyn poszła na dno wraz z transportowcem „Atlantic Conveyer”,  
który 25 maja został trafiony przez argentyńskie samoloty. W takiej sytuacji żołnierzom piechoty 
morskiej, spadochroniarzom, gwardzistom i Gurkhom pozostał jedynie marsz z obciążeniem docho-
dzącym do 45 kg. Wówczas do akcji weszli kelpersi, czyli miejscowi poddani brytyjscy głównie po-
chodzenia szkockiego, pełni entuzjazmu dla własnych żołnierzy zmagają-
cych się z argentyńskimi okupantami. Farmerzy nie tylko oddali swoje po-
jazdy – szczególnie przydatne w wyjątkowo trudnym terenie okazały się 
ciągniki rolnicze z przyczepami – lecz także często sami siadali za kierowni-
cą. Tę akcję, wykorzystując lokalną łączność radiową, zorganizowała Trudi 
Morrison, którą za to i dzielne kierowanie land roverem wymieniono w roz-
kazie sił brytyjskich, co cywilom przydarza się nadzwyczaj rzadko. 

Farmerski transport

Prof. dr hab. KRZYSZTOF KUBIAK pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej  

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

HISTORIA / NIEŚMIERTELNA TAKTYKA
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HORYZONTY
/ POWRÓT 
DO PRZESZŁOŚCI Muzealna Grupa  

Historyczna  
im. II/18 pp  
z Sochaczewa w cza-
sie przygotowań do 
obchodów 75-lecia  
bitwy nad Bzurą. 
Sesja z 2014 roku.
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Co to za ojczyzna, która  
nie potrafiłaby dać swym 

żołnierzom godnych grobów?

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

STRZEGĄ 
ŚWIATEŁKA 
PAMIĘCI
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ajważniejsza jest opieka nad 
lokalnymi miejscami pamięci, 
a nie rekonstrukcje historycz-
ne – tak uważają członkowie 
Muzealnej Grupy Historycz-
nej, która działa przy Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą w So-
chaczewie. Dlatego opiekują 

się mogiłami, w których spoczywają żołnierze 
polegli w obu wojnach światowych. 

Wszystko zaczęło się w 1998 roku, gdy har-
cerze z 24 Środowiskowej Drużyny Harcer-
skiej im. T. Zawadzkiego „Zośki” ze Związku 
Harcerstwa Polskiego w Sochaczewie odegra-
li epizod z 1943 roku: atak grup szturmowych 
Szarych Szeregów na strażnicę niemiecką 
w Sieczychach (zginął wówczas ppor. Tadeusz 
Zawadzki „Zośka”). Kilka miesięcy później 
wspólnie z rekonstruktorami 14 Pułku Uła-
nów Jazłowieckich odtworzyli po raz pierw-
szy przeprawę polskich wojsk we wrześniu 
1939 roku przez Bzurę koło mostu w Witko-
wicach. Wówczas nie mieli jeszcze ani wła-
snych mundurów, ani replik broni. Niezbędne 
wyposażenie wypożyczali m.in. z łódzkiej 
szkoły filmowej. 

Grupa się rozrastała. „Ktoś przyniósł z domu 
hełm po dziadku, ktoś inny znalezioną na stry-
chu czapkę żołnierza z 1939 roku”, wspomina 
Jakub Wojewoda, wówczas dziewiętnastoletni 
student historii, a dziś szef rekonstruktorów 
i kierownik działu historii Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Dzięki 
Pawłowi Rozdżestwieńskiemu z Fundacji „Po-
lonia Militaris” (dziś jest dyrektorem muzeum) 
pierwsze dziesięć mundurów sfinansował bur-
mistrz Sochaczewa. Od tego czasu walki nad 
Bzurą na stałe wpisano do kalendarza rekon-
strukcji, w których biorą udział członkowie  
grupy. Co roku w rejonie Łomianek odtwarzają 
jedną z najsłynniejszych bitew polskiego wrze-

śnia: szarżę kawalerii pod Wólką Węglową,  
atak piechoty i pojedynki artyleryjskie. Jakub 
Wojewoda w mundurze porucznika dowodzi 
wówczas oddziałem piechoty.

Grupa liczy blisko 50 osób z Sochaczewa, 
Młodzieszyna, Gąbina, Płocka. Są wśród nich 
m.in. urzędnicy, dentyści, rzemieślnicy, ratowni-
cy medyczni, żołnierze zawodowi. Trzon grupy 
stanowi dwudziestopięcioosobowy umunduro-
wany oddział historyczny.

Patronem grupy został 2 Batalion 18 Pułku 
Piechoty, który we wrześniu 1939 roku bronił 
Sochaczewa. W walkach o miasto poległo wielu 
żołnierzy (straty wyniosły 80%), wśród nich do-
wódca batalionu mjr Feliks Kozubowski. Dziś 
jego imię nosi 38 Sochaczewski Dywizjon Za-
bezpieczenia Obrony Powietrznej.

20 LAT MINĘŁO
W tym roku grupa świętuje dwudziestolecie 

swojego istnienia. Przez wszystkie te lata wspie-
rała działalność sochaczewskiego muzeum – 
uczestniczyła w około 700 różnych wydarze-
niach, takich jak rekonstrukcje i widowiska hi-
storyczne, obrazujące działania pozycyjne na 
froncie wschodnim w latach 1914–1915, wojnę 
polsko-bolszewicką 1920 roku, wojnę we wrze-
śniu 1939 roku oraz działania konspiracyjne od-
działów Armii Krajowej w latach 1939–1945. 
Jakub Wojewoda ma w szafie pięć różnych ze-
stawów ubiorów i zależnie od rodzaju rekon-
strukcji wkłada mundur żołnierza września 
1939 roku, sierżanta z 1920, żołnierza AK od-
działu Skowronek oraz oddziału Iskra czy żoł-
nierza 5 Kresowej Dywizji Piechoty z korpusu 
gen. broni Władysława Andersa.

„Bierzemy także udział w świętach pań-
stwowych i uroczystościach patriotycznych. 
Towarzyszyliśmy w ostatniej drodze gen. bryg. 
Zygmuntowi Zawadzkiemu czy obrońcy We-
sterplatte mjr. Ignacemu Skowronowi. Publi-
kujemy materiały historyczne, organizujemy 
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konkursy, wnioskujemy o remonty obiektów historycz-
nych”, wylicza Jakub Wojewoda.

W grupie są cztery panie – odtwarzają oddział Przyspo-
sobienia Wojskowego Kobiet z lat dwudziestych ubiegłego 
wieku lub Ochotniczą Legię Kobiet. Dla Moniki Markie-
wicz, trzydziestoletniej masażystki z Sochaczewa, bitwa 
pod Łomiankami była pierwszą inscenizacją, w której 
wzięła udział. Grała w epizodzie ewakuacji ludności cy-
wilnej. Sama musiała zatroszczyć się o odpowiedni ko-
stium wiejskiej kobiety. „Z chustą na głowę nie było pro-
blemu, a suknię w kwiaty dostałam od koleżanki, która 
wygrzebała ją na strychu z babcinego kufra”. Doskonale 
zapamiętała emocje towarzyszące tej inscenizacji: „Cho-
ciaż bombardowanie było dziełem pirotechników, latające 
nad nami samoloty i wybuchy potęgowały atmosferę za-
grożenia”. Po tych doświadczeniach zdecydowała, że chce 
pokazywać innym żywą historię, która bardziej zapada 
w pamięć niż przeczytane lektury. „Nie uczyłam się o tym 

w szkole”, przyznaje. Jej ambicje wykraczały jednak poza 
odgrywanie zwykłego cywila. Dziś jest w oddziale, który 
grupa wystawia podczas uroczystości patriotycznych. „Po-
kazujemy, że wojna nie była tylko męskim światem”.

OPIEKA NAD CMENTARZAMI
Jednym z założycieli grupy, wywodzącym się z harcer-

stwa, był Michał Romańczuk, dziś porucznik Wojska Pol-
skiego, który służy w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. 
Jego zadaniem jest wojskowe przeszkolenie kolegów, aby 
na patriotycznych uroczystościach dobrze się prezentowali 
i potrafili odpowiednio zachować. Wówczas Michał  
Romańczuk wkłada mundur porucznika z 1939 roku  
i dowodzi pododdziałem, który bierze udział w defiladzie 
i wystawia poczet flagowy.

„Podczas rekonstrukcji odtwarzamy żołnierzy 2 Batalio-
nu 18 Pułku Piechoty, który bronił Sochaczewa. To są spo-
tkania z historią, ale dla nas ważniejsze jest uczczenie  

Z inicjatywy Muzealnej Grupy Histo-

rycznej nadano honorowe obywatel-

stwo miasta Sochaczewa mjr. Feliksowi 

Kozubowskiemu, stał się on także patro-

nem mostu głównego w tym mieście. 

Dzięki działalności prezesa Jakuba  

Wojewody w jego centrum są też plac 

Obrońców Sochaczewa oraz ulice imie-

nia komendantów Obwodu AK „Skowro-

nek”: mjr. Władysława Starzyka „Korwi-

na” oraz kpt. Wilhelma Kosińskiego 

„Mścisława”. Dzięki zaangażowaniu gru-

py jedna z ulic w Iłowie nosi nazwę Bi-

twy nad Bzurą 1939 roku. Kolejne wnio-

ski honorujące żołnierzy Wojska Polskie-

go czekają na rozpatrzenie. 

HONOROWI PATRONI
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GRUPA LICZY BLISKO 50 OSÓB 
Z SOCHACZEWA, MŁODZIESZYNA, 
GĄBINA, PŁOCKA. 
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pamięci żołnierzy, którzy w tamtym 
czasie walczyli i ginęli. Dbamy o to, 
aby to światełko pamięci się paliło”, 
mówi por. Michał Romańczuk.

Członkowie grupy podkreślają, że 
najważniejszą sferą ich działalności 
jest opieka nad lokalnymi miejscami 
pamięci. A tych na sochaczewskiej 
ziemi nie brakuje. Kilkanaście nekro-
polii pochodzi z I wojny światowej, 
drugie tyle z września 1939 roku. 
„Często do ręki nie bierzemy broni, 
lecz szczotkę czy pędzel”, przyznaje 
Jakub Wojewoda. Podczas porządko-
wania cmentarzy w Juliopolu koło 
Młodzieszyna, na których spoczywa-
ją żołnierze armii „Poznań” i „Pomo-
rze”, wywieźli ponad 40 t śmieci.

„Od lat wyszukujemy na terenie 
powiatu sochaczewskiego miejsca 
pamięci związane z walką żołnierzy 
Wojska Polskiego i AK”, mówi  
Jakub Wojewoda. „Chcielibyśmy 
oznakować wszystkie cmentarze 
i kwatery związane z bitwą nad Bzu-
rą, a jest ich około 70”, dodaje. 
W 2017 roku z programów ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego 
udało się pozyskać środki, m.in. na oznakowanie 
12 cmentarzy z września 1939 roku. Dzięki temu na ne-
kropoliach pojawiły się granitowe słupki ozdobione wize-
runkiem orła oraz zbudowany został maszt z narodową 
flagą. Na cmentarzu w Sochaczewie-Trojanowie przebu-
dowano pomnik ku czci poległych i zmieniono pochodzą-
cą z czasów komunistycznych symbolikę. Order Krzyża 
Grunwaldu ustanowiony w 1943 roku przez Dowództwo 
Główne Gwardii Ludowej zastąpiła płaskorzeźba przed-
stawiająca dwa hełmy oraz dwie szable. Odrestaurowany 
został też grobowiec mjr. Feliksa Kozubowskiego.

NA HISTORYCZNYM SZLAKU
„Staramy się także upamiętniać historię, budując szlaki 

turystyczne oraz organizując rajdy przez pola bitew”,  
mówi Jakub Wojewoda. We współpracy z sochaczewskim 
muzeum na terenie gminy Młodzieszyn powstał pierwszy 
etap szlaku turystycznego Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy 
nad Bzurą 1939 roku. Grupa włączyła się także do innego 
projektu – utworzenia Szlaku Frontu Wschodniego I Woj-
ny Światowej. W rejonie Sochaczewa pojawiły się też ta-
blice informacyjne wskazujące turystom obiekty związane 
z walkami w latach 1914–1918.

Odtworzeniu ostatniej fazy bitwy 
nad Bzurą 1939 roku, gdy oddziały 
armii „Poznań” i „Pomorze” prze-
dzierały się przez Puszczę Kampino-
ską do Warszawy i Modlina, poświę-
cony jest ogólnopolski Marsz Szla-
kiem odwrotu znad Bzury 1939 roku. 
To spore wyzwanie dla uczestników, 
którzy w mundurach i z ekwipun-
kiem, jaki nosili żołnierze we wrze-
śniu 1939 roku, pokonują dziesiątki 
kilometrów. Członkowie grupy brali 
też udział w kilku filmach historycz-
nych. Około 30 sochaczewskich re-
konstruktorów zagrało w produkcji 
Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszaw-
ska 1920”, a Jakub Wojewoda był 
asystentem scenografa do spraw mili-
tariów i koni. Szef rekonstruktorów 
wymienia kolejne tytuły: „Stawka 
większa niż śmierć”, „Miasto 
w ogniu” (film Bogusława Wołoszań-
skiego, prezentujący obronę Socha-
czewa w 1939 roku), „Epitafia katyń-
skie”, „Wenecja”, „Hiszpanka”,  
„Misja Afganistan”, „Szpiedzy 
w Warszawie”, „Dzwony wojny”, 
„Wołyń”, „Legiony”. „Podczas kręce-

nia filmu o bitwie nad Bzurą dla Discovery Historia kilka 
razy powtarzaliśmy ujęcie przeprawy przez rzekę. Woda 
miała dziesięć stopni i nieźle zmarzliśmy”, wspomina  
Jakub Wojewoda.

IMPREZY Z KALENDARZA
Grupa ma stałe punkty w kalendarzu – imprezy i uro-

czystości, w których każdego roku bierze udział. Są to 
m.in. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, rekonstrukcje bitwy nad Bzurą czy widowisko 
„Sochaczew 1918 roku”.  

W kalendarz lokalnych uroczystości wpisała się sierp-
niowa inscenizacja wymarszu batalionu żołnierzy AK  
ze Zgrupowania „Kampinos”, obwodu „Skowronek”, któ-
rzy w 1944 roku wyruszyli na pomoc walczącej Warsza-
wie. W 2017 roku po raz pierwszy w powstańczych mun-
durach wystąpili nastoletni uczestnicy warsztatów histo-
ryczno-patriotycznych „Młodzi żołnierze batalionu AK 
majora Korwina”, zorganizowanych przez Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, a sfinansowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury. W tym roku dodatko-
wo w planach znalazły się listopadowe uroczystości zwią-
zane ze stuleciem odzyskania niepodległości.

Muzealna Gru-

pa Historycz-

na w 2009 roku 

otrzymała Złoty Me-

dal Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodo-

wej, nadany przez 

Radę Ochrony Pa-

mięci Walk i  Mę-

czeństwa (dziś IPN) za szczegól-

ne zasługi w upowszechnianiu 

idei pamięci narodowej oraz wy-

różniającą się działalność związa-

ną z upamiętnianiem miejsc walk 

i męczeństwa narodu polskiego, 

a także opiekę nad tymi miejsca-

mi. Grupa otrzymała także Medal 

„Pro Memoria”, a jej szef Jakub 

Wojewoda w 2017 roku Odznakę 

Honorową i Medal Pamiątkowy 

Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy 

Oręża Polskiego.

ZA OPIEKĘ 
MEDAL

HORYZONTY / POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
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Marzył o starcie w maratonie na 
igrzyskach olimpijskich w Pekinie 
w 2008 roku. Nie udało się, ale 
z powodzeniem uczestniczył 

w wielu ekstremalnych imprezach sportowych. 
Sierż. Artur Pelo w 2016 roku wygrał najtrud-
niejszy bieg na dystansie 42 km 195 m w Polsce, 
czyli Maraton Komandosa. Triumfował też 
w Szlemie Komandosa – był najlepszy w klasy-
fikacji łącznej trzech biegów, w których startuje 
się w umundurowaniu polowym i z plecakiem 
ważącym 10 kg. W styczniu tego roku zaliczył 
kolejne zwycięstwo – w IV Ćwierćmaratonie 
Komandosa w Czarnem.

W NIEBIESKIM BERECIE  
Szlem Komandosa wygrał dwukrotnie: 

w 2015 i 2016 roku. Szczególnie cenił to drugie 
zwycięstwo, gdyż udało mu się ustrzelić hat 
tricka. Był bowiem najlepszy w Ćwierćmarato-
nie Komandosa w Czarnem, Półmaratonie Ko-
mandosa w Warszawie i Maratonie Komandosa 
w Lublińcu. „Dedykuję to zwycięstwo żonie  

Renacie i żołnierzom w niebieskich beretach 
z 7 Brygady Obrony Wybrzeża”, mówił na me-
cie szczęśliwy zwycięzca, który sam od kilku-
nastu lat z dumą nosi to nakrycie głowy. 

„W lipcu 1997 roku rozpocząłem w Słupsku 
zasadniczą służbę wojskową. Od września 1998 
roku do września 2004 byłem żołnierzem nad-
terminowym w 7 Pomorskiej Brygadzie Zme-
chanizowanej, a po zmianie nazwy w 7 Bryga-
dzie Obrony Wybrzeża. 1 października 2012 ro-
ku wróciłem do 7 BOW – trafiłem do 
1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego”, 
wylicza plutonowy. 7 stycznia podoficer zakoń-
czył służbę w Lęborku, gdzie był dowódcą dru-
żyny obsługi w plutonie przeciwpancernym 
2 kompanii wsparcia. Teraz przyszedł czas na 
nowy rozdział w jego karierze. „Po latach wróci-
łem do Słupska jako technik w baterii przeciw-
lotniczej dywizjonu przeciwlotniczego 7 BOW. 
Historia zatoczyła koło”, mówi sierżant. 

Służbę zasadniczą wspomina mile. „Koledzy 
dali mi wtedy ksywkę »Półtora Ruskiego Ko-
mandosa«. Może dlatego, że imponowałem im 

„W czasie odbywa-
nia służby zasadni-
czej koledzy dali mi 
ksywkę »Półtora 
Ruskiego Koman-
dosa«. Może dlate-
go, że imponowa-
łem im nie tylko 
świetną kondycją 
fizyczną, ale i do-
brymi wynikami 
w walce na pięści. 
Chociaż nie zosta-
łem bokserem, ten 
sport uwielbiam 
do dziś”, wspomina 
Artur Pelo.

Półtora ruskiego 
komandosa

J A C E K  S Z U S T A K O W S K I

W mundurze startował w najbardziej ekstremalnych  
biegach w Polsce i zdobywał medale. W nowym sezonie 

podejmuje wyzwanie w kategorii masters.
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ARTUR PELO

40
TYLE LAT 
UKOŃCZYŁ 
23 STYCZNIA 
ARTUR PELO.

MARATÓW.
26
ZALICZYŁ

5 

1. 

bieg na 
100 km.  

Podczas 
I Setki Komandosa 
w Lublińcu, w marcu 
2017 roku, pokonał dystans  
100 km (biegnąc cały czas  
w mundurze i butach typu wojskowego) 
w 9 godz. 33 min 44 s.

Najważniejsze 
osiągnięcia w maratonie: 
siódme miejsce w wojskowych mistrzostwach świata 
(Szwajcaria w 2002 roku); czwarte miejsca w mistrzostwach Polski 
w Dębnie (2002, 2003, 2007); zwycięstwa w XXV Maratonie 
Warszawskim (2003), XIII Maratonie Komandosa (2016) 
i XVII Mistrzostwach Wojska Polskiego (2014). 

Najcenniejsze zwycięstwa w biegach ekstremalnych: 
Zimowy Bieg Tygrysa (Orzysz 2016), II Grom Challenge 
(Czerwony Bór 2014) – w obu biegach startował w parze 
z Mariuszem Borychowskim; Runmageddon (Warszawa 2014), 
III Zimowy Półmaraton Gór Stołowych (2017). 

Reprezentuje barwy 
1 Lęborskiego Batalionu 

Zmechanizowanego 
i 7 Brygady Obrony 

Wybrzeża.

nie tylko świetną kondycją fizyczną, ale i dobrymi wynika-
mi w walce na pięści. Chociaż nie zostałem bokserem, ten 
sport uwielbiam do dziś”, opowiada biegacz. A boksem 
chciał się zająć, gdy miał 15 lat. „Poszedłem do Czarnych 
Słupsk, aby zapisać się do sekcji bokserskiej. Powiedzieli 
mi, że jestem za stary. I tak poświęciłem się bieganiu. 
W szkole zawodowej już tyle biegałem, że zasłużyłem so-
bie na ksywkę »Forrest«, oczywiście w nawiązaniu do bo-
hatera popularnego filmu”, dodaje.

W ostatnim okresie swojej służby w Lęborku Artur Pelo 
sprawdził się jako podoficer, który bardzo angażuje się 

w szkolenie młodych żołnierzy. „Potrafił z każdego wy-
krzesać, co się tylko dało. Nawet z tych, którzy na po-
czątku szkolenia znacznie odbiegali poziomem od naj-
lepszych. Dlatego mówiło się w jednostce: »Z zera do 
Pela«. Ze słabeuszy potrafił zrobić piątkowiczów”, mó-
wi mjr Ireneusz Trawczyński, szef Sekcji Wychowania 
Fizycznego i Sportu 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

Major poznał Artura w 1997 roku, jeszcze zanim rozpo-
czął on zasadniczą służbę wojskową. „Szukałem dobrych 
biegaczy i skontaktowałem się z trenerem lekkoatletów 
Gryfa Słupsk. Polecił mi Artura, który jego zdaniem zapo-
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Maratonów 
Komandosa 
w Lublińcu

Rekord życiowy  
w maratonie to 
2 godz.  
15 min 44 s 
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W IMPREZACH 
EKSTREMALNYCH 
TRZEBA NIE TYLKO 
DOBRZE BIEGAĆ. 
LICZY SIĘ TEŻ 
OGÓLNA 
SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNA 

wiadał się na świetnego zawodnika. Miał jednak 
z nim problem, bo porzucił bieganie na rzecz 
kulturystyki. Udało mi się jednak zachęcić Ar-
tura do startu w zawodach biegowych w Kosza-
linie, w których pokonał najlepszych wówczas 
żołnierzy z naszej jednostki. Tym samym wy-
walczył sobie przepustkę do Niebieskich Bere-
tów i skorzystał z tej okazji”, wspomina major. 
Oficer bardzo sobie chwali współpracę z Pelą 
i cieszy się, że po latach ich drogi zeszły się 
w Słupsku. „Od samego początku dał się po-
znać jako dobry żołnierz i sportowiec. To bar-

dzo pozytywna postać. Wiem, że 
zawodnicy – nawet z mniejszymi 
osiągnięciami sportowymi – po-
trafią narzekać na warunki, w ja-

kich przyszło im służyć. Artur na 
nic nie narzeka”, podkreśla major.

Jeszcze dłużej od mjr. Trawczyńskiego zna 
Artura mł. chor. Mariusz Borychowski, utytuło-
wany sportowiec z 7 BOW. „Razem trenowali-
śmy w Gryfie Słupsk. Od początku imponował 
swym charakterem. Był twardzielem. Wielo-
krotnie służył mi pomocą. Wiem, że zawsze 
można na niego liczyć”, przyznaje chorąży. 
Obaj z powodzeniem reprezentowali 7 Brygadę 
Obrony Wybrzeża w wielu zawodach. Zdaniem 
chorążego, który od początku obserwuje karierę 

sportową młodszego kolegi, Artur mógł osią-
gnąć w sporcie jeszcze więcej. „Gdyby inaczej 
trenował przed eliminacjami do igrzysk w Peki-
nie, z pewnością zostałby olimpijczykiem. Mógł 
być światowej klasy biegaczem. Jeszcze teraz, 
gdyby potrenował głównie z myślą o startach 
w biegach ulicznych, z tą swoją niesamowitą 
wydolnością mógłby w tych biegach uzyskiwać 
świetne wyniki”, twierdzi chor. Borychowski.        

Z LUBLIŃCA DO PAŁACU   
W 2017 roku Artur był bliski trzeciego zwy-

cięstwa z rzędu w rankingu dla największych 
twardzieli. W Szlemie Komandosa jednak prze-
grał zaledwie o 17 s z kpt. Piotrem Szpiglem 
z 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. Na 
pocieszenie pozostało mu zwycięstwo w prowa-
dzonej po raz pierwszy klasyfikacji Superszlema 
Komandosa (ćwierćmaraton, półmaraton, mara-
ton i 100 km) i dwóch rankingach imprez organi-
zowanych przez Wojskowy Klub Biegacza Meta 
w Lublińcu: Lublinieckim Szlemie Biegowym 
(zaliczają się do niego wyniki z Biegu Katorżni-
ka, Biegu o Nóż Komandosa i Maratonu Ko-
mandosa) i superszlemie (trzy wcześniej wymie-
nione biegi i I Setka Komandosa). 

Triumf w superszlemach zawdzięcza głównie 
zwycięstwu w zorganizowanym po raz pierwszy 
w Polsce ekstremalnym biegu na 100 km. Cho-
ciaż regulamin I Setki Komandosa zobowiązy-
wał zawodników do pokonania tylko pierwszych 
40 km w umundurowaniu polowym, w tym po-
czątkowych 10 km z plecakiem ważącym 10 kg, 
Artur postanowił całą trasę przebiec w mundu-
rze, czym wzbudził szacunek konkurentów.

W nagrodę za zwycięstwo w Lublinieckim 
Szlemie Biegowym 2017, który odbywał się 
pod honorowym patronatem szefa Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego, sierż. Pelo dostał za-
proszenie do BBN-u. 7 grudnia został tam wy-
różniony okolicznościowym pucharem i dyplo-
mem. Po spotkaniu, wraz ze swoim dowódcą 
ppłk. Romanem Owczarkiem i przedstawiciela-
mi WKB Meta, zwiedził pałac prezydencki. 
„Bardzo się cieszę, że tak zostałem doceniony 
za triumf w imprezach Mety. Ciężko pracowa-
łem na ten sukces i jestem gotowy do dalszej 
wytrwałej pracy. Styczeń to dla mnie Ćwierć-
maraton Komandosa, luty – półmaraton, a ma-
rzec – II Setka Komandosa”, mówi biegacz, któ-
ry wiele sobie obiecuje po nowym sezonie.  
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K P T .  M A R .  A L E K S A N D E R  P A W E L E C

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

L u t u t o w i e .  D z i ś  n a d a l  z a b i e g a  o  d o b r e  i m i ę  m a r y n a r k i  w o j e n n e j ,  c z y m  z a s ł u g u j e 
n a  m i a n o  r y c e r z a  b i a ł o - c z e r w o n e j  b a n d e r y . 

M y  t e ż  m o ż e m y  d o  n i c h  d o ł ą c z y ć !
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HART  
MARYNARZA

o przedwojennej Gdyni, obronie polskiego wybrzeża i sposobie 
na długie życie rozmawia Jacek Matuszak.

Z  A l e k s a n d r e m  Pa w e l c e m

U rodził się Pan w Lututowie w powiecie 
wieluńskim. Dlaczego swoje życie związał 
Pan z morzem?

Dzięki reformie rolnej z 1925 roku ojciec 
nabył w powiecie łaskim dwudziestohektarowy kawa-
łek ziemi z rozparcelowanego majątku. Zapłacił za nie-
go pół ceny, a resztę spłacał z kredytu bankowego. Nie-
stety kilka lat później, gdy świat dotknął wielki kryzys 
gospodarczy, okazało się, że nie jesteśmy w stanie od-
dawać pożyczki. Ojciec sprzedał gospodarstwo, uregu-
lował długi i zdecydował, że przeniesiemy się nad 
morze. Na początku lat trzydziestych XX wieku Gdy-
nia wydawała się ziemią obiecaną. 
Morze mnie fascynowało, po-
chłaniałem literaturę podróżni-

czą, bo ciągnęło mnie do przy-
gody. Byłem zadowolony, że 
przenosimy się nad morze, 

choć oczywiście była to de-
cyzja moich rodziców, a nie 
moja. Szybko się okazało, 
że Gdynia nie jest ziemią 
obiecaną, a kryzys nie omi-

nął i tego miejsca. Przybyli-
śmy tam w marcu 1931 roku. 
Miałem wówczas 15 lat.

Jak w tamtych trudnych la-
tach żyło się w Gdyni?

Szybko się zorientowali-
śmy, że skutki wielkiego 

kryzysu są tu szczególnie widoczne. Wszędzie można 
było dostrzec wielką nędzę, bezrobocie, brakowało 
perspektyw na jakąkolwiek stałą pracę. My zamieszka-
liśmy na obrzeżach Gdyni, na terenie Małego Kacku, 
gdzie ojciec kupił niewielką działkę, na której powoli 
zaczęliśmy się budować. Wszystko to jednak szło bar-
dzo opornie. Zresztą pierwsze cztery lata to był w do-
mu czas głodu i nędzy. Bywały dni i tygodnie, kiedy 
nie mieliśmy nawet kawałka chleba. Sytuacja się nieco 
poprawiła w 1934 roku. Na świecie kończył się kryzys, 
ale w Polsce jeszcze tego nie było widać. 

Zatem ten kryzys dotknął i Pana 
rodzinę…

Byłem młody i zdrowy, a nie mo-
głem dostać żadnej stałej pracy. 
Imałem się różnych dorywczych za-
jęć. Kiedyś nająłem się do wyła-
dunku skór bydlęcych, które przy-
płynęły na argentyńskim parowcu. 
Trzeba je było na plecach wynosić 
z ładowni. Za tę ciężką pracę płaco-
no po złotówce za godzinę. Było to 
dużo pieniędzy. Niestety, niesamo-
wity smród wydobywający się z tej 
ładowni w połączeniu z wysoką 
temperaturą sprawił, że dałem radę 
przepracować tam tylko cztery go-
dziny. Pamiętam jednak radość 
w domu, gdy przyniosłem te cztery 
złotówki. Potem przez dwa tygo-

Brał udział w obronie Kępy Oksywskiej 

w 1939 roku, później został żołnie-

rzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajo-

wej. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, 

m.in. tytuł Weteran Walk o Wolność i Nie-

podległość Ojczyzny, honorowe obywatel-

stwo gminy Lututów, Medal im. Eugeniu-

sza Kwiatkowskiego, przyznawany za wy-

bitne zasługi dla Gdyni. Swoje losy opisał 

w książkach „Wspomnienia z lat młodości 

i II wojny światowej (1934–1945)” 

i „Wspomnienia z lat dojrzałości w czasach 

powojennych 1945–1957”.

KPT. ALEKSANDER 
PAWELEC

W I Z Y T Ó W K A

HORYZONTY / ROZMOWA

Portret Aleksandra 
Pawelca wykonany 
w 100. rocznicę 
urodzin
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dnie wietrzyliśmy moje ubranie, które prze-
szło smrodem skór. 

W 1935 roku udało mi się zatrudnić przy 
pracach ziemnych prowadzonych na zlecenie 
marynarki wojennej, polegających na kła-
dzeniu linii telefonicznej z Oksywia, przez 
Kępę Oksywską, Babie Doły, zatokę, aż na 
Hel. To było dobrze płatne zajęcie, które po-
zwoliło mi zarabiać regularnie przez kilka 
miesięcy. Na przełomie września i paździer-
nika 1935 roku dowiedziałem się, że do 
gdyńskiego kina Morskie Oko poszukiwani 
są bileterzy. W tamtym czasie kino to było 
coś. Dostać tam pracę – marzenie. Posze-
dłem więc na rozmowę, a takich młodzień-
ców jak ja stawiło się tam ponad 60. Nie są-
dziłem, że uda mi się dostać tę posadę, 
zwłaszcza że były tylko dwa miejsca. Wła-
ścicielem kina był kapitan niemieckiej 
Kriegsmarine z czasów I wojny światowej. 
W trakcie rozmowy oceniano nie tylko naszą 
prezencję i wygląd, ale też maniery i oczyta-
nie. A że ja dużo czytałem, znałem też nie-
miecki, okazało się, że znalazłem się 
w dwójce szczęśliwców wybranych do pracy. 
Na początek dostałem 15 zł tygodniowo 
i obiad. Po paru miesiącach pensja wzrosła 
do 20, a po roku do 30 zł. W domu zapano-
wała radość, że udało mi się dostać tę pracę. 
Z czasem awansowałem – z biletera zosta-
łem najpierw kierownikiem sali, a następnie 
powierzono mi organizację reklamy repertu-
aru dwóch kin, których właścicielem był mój 
pracodawca. To było naprawdę ciekawe zaję-
cie, dużo się wtedy nauczyłem.

W marcu 1939 roku rozpoczął Pan służbę 
w 1 Morskim Batalionie Strzelców. Jak 
trafił Pan do wojska?

Miałem 23 lata, więc byłem starszy niż 
większość moich kolegów. A wszystko wyda-
rzyło się za sprawą mojego pracodawcy. Jego 
podwładnym w okresie służby był późniejszy 
dowódca floty wiceadm. Józef Unrug. Byłem 
dobrym pracownikiem, systematycznie awan-
sowałem, a mój pryncypał był ze mnie zado-
wolony, więc każdego roku, gdy przychodzi-
ło wezwanie do wojska, on mnie reklamował. 
W 1939 roku byłem jednak już trochę znu-
dzony pracą i ciągnęło mnie do czegoś nowe-
go. Dlatego kiedy dostałem wezwanie do ar-

Nadal mam coś 
do powiedzenia, 
wszak jestem 
najstarszym 
oficerem marynarki 
wojennej

mii, nie powiedziałem nic szefowi. Dowie-
dział się dopiero w przeddzień mojego 
stawienia się w wojsku i było już za późno, 
by to zmienić. I tak w lutym 1939 roku roz-
począłem służbę w 1 Morskim Batalionie 
Strzelców, który później przeformowano 
w pułk. Początkowo służyłem w kompanii 
strzeleckiej, ale gdy tworzono pluton zwiadu 
rowerowego, trafiłem do tego pododdziału.

Pamięta Pan pierwsze dni służby?
Szczególnie wspominam udział w trzymie-

sięcznych manewrach na Wołyniu, w których 
uczestniczyła moja kompania. Bardzo prze-
żyłem też defiladę, która odbyła się 29 czerw-
ca w Gdyni z okazji Dni Morza. To było dla 
mnie naprawdę duże przeżycie. Po powrocie 
z defilady dowiedziałem się, że dostałem 
przydział do zwiadu. Mogłem wybierać mię-
dzy plutonem konnym i rowerowym. Dowód-
ca plutonu konnego sam do mnie przyszedł, 
by zaproponować miejsce w plutonie. On był 
wachmistrzem, a ja zwykłym strzelcem. To 
było dla mnie wielkie wyróżnienie. Lubiłem 
technikę, zdecydowałem się na służbę w plu-
tonie kolarzy.

Jak wspomina Pan swój udział w kampanii 
wrześniowej?

Dla mnie wszystko zaczęło się 4 września 
w okolicy jeziora w Strzepczu. Wczesnym 
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rankiem wracałem z nocnego patrolu i nagle usłysza-
łem strzały artyleryjskie. Nastąpił wybuch blisko miej-
sca, w którym stałem. Zostałem ranny w głowę i straci-
łem przytomność. Odzyskałem ją dopiero w szpitalu 
polowym przy ulicy Morskiej w Gdyni. Tam przez 
okno widziałem, jak bombardowano port. To było pie-
kło. Postanowiłem pójść pieszo do Wejherowa, gdzie 
znajdowała się moja jednostka. Dowiedziałem się jed-
nak, że 1 Morski Pułk Strzelców opuścił koszary i roz-
lokował się w okolicznych lasach. Udało mi się jednak 
dołączyć do swoich.

Później rozpoczęły się walki o Kępę Oksywską. Bra-
liście w nich udział?

Po zaciętych starciach musieliśmy się wycofać do 
Suchego Dworu, ale 18 września w Pogórzu stoczyli-
śmy ciężką walkę z Niemcami. Niestety, nie mieliśmy 
szans. Zostało nas tylko 15 i wszyscy dostaliśmy się do 
niewoli niemieckiej. 

Wywieziono nas do obozu przejściowego w Stargar-
dzie Szczecińskim. Panował w nim potworny głód. 
Trafiłem do namiotu, w którym było około 200 pol-
skich jeńców. Po kilku dniach przewieziono mnie do 
podobozu we Friedebergu, czyli w Strzelcach Krajeń-
skich. W stalagu usłyszałem od jednego z kolegów, 
Bronka Leyera, zdanie, które stało się moją dewizą na 
kolejne lata. Powiedział mi: jeśli chcesz przeżyć wojnę, 
musisz być sprytniejszy od lisa.

Chyba faktycznie stosował Pan tę dewizę w życiu, bo 
udała się ucieczka z obozu… 

Uciekłem we wrześniu 1940 roku, ale nie mogłem 
wrócić do Gdyni, więc udałem się w moje rodzinne 
strony – do Lututowa. Tu przez cztery lata działałem 
w strukturach Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii 
Krajowej. W konspiracji dość szybko awansowałem – 
w maju 1943 roku wyznaczono mnie na dowódcę 
struktur w gminie Lututów. Wojnę zakończyłem 
w stopniu sierżanta. Swoje przeżycia z tego czasu 
i okresu powojennego opisałem w dwóch książkach 
wspomnieniowych.

Dziś ma Pan 103 lata, ale jest w dobrej formie. Jaki 
jest Pański sekret długowieczności?

Przede wszystkim wymienię ciekawość świata. Poza 
tym jestem całkowitym abstynentem, we właściwym 
momencie rzuciłem też papierosy. Trzecia kwestia, 
może najważniejsza, to spokojny dom, który był moją 
oazą. Żona to dla mnie nie tylko pomoc, ale też sekre-
tarka, asystentka, pierwszy krytyk, niekiedy cenzor, 
a przede wszystkim towarzyszka życia. Bardzo cenię 
sobie też spotkania z młodzieżą. Dzięki jej pytaniom 
systematycznie odświeżam sobie pamięć. Cieszę się, 
bo młodzi ludzie wykazują zainteresowanie wieloma, 
nawet drobnymi, sprawami. Dziś nadal żyję tym, co 
dzieje się w wojsku, a przede wszystkim w marynarce 
wojennej. Czytam wszystkie doniesienia, staram się 
być na bieżąco z tematami związanymi z morzem. 
Walczę o to, by marynarzom wiodło się jak najlepiej, 
choć nie wiem, czy mój głos coś jeszcze znaczy. Nadal 
mam coś do powiedzenia, wszak jestem najstarszym 
oficerem marynarki wojennej.

Spotkanie z dowódcą 3 Flotylli Okrętów kadm. Krzysztofem Jaworskim w dniu 102. urodzin kpt. Aleksandra Pawelca 13 grudnia 2017 roku
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Najstarsza nekropolia Wilna to tak naprawdę ze-
spół kilku cmentarzy. Pierwszy z nich, nazywa-
ny Starą Rossą, został założony w 1801 roku, 
a pół wieku później powstała Nowa Rossa. Czę-

ścią nekropolii jest też ulokowana pod murem Starej Rossy, 
po lewej stronie od bramy głównej, wojskowa kwatera. Za-
łożono ją w kwietniu 1919 roku, po zakończeniu walk 
o Wilno z bolszewikami. Pochowano tam 164 polskich żoł-
nierzy poległych w latach 1919–1920 w bojach toczonych 
najpierw z wycofującymi się z Wilna wojskami niemiecki-
mi, a później z nacierającą Armią Czerwoną.

W listopadzie 1926 roku na cmentarzu odsłonięto po-
mnik ku czci poległych obrońców Wilna zaprojektowany 
przez architekta prof. Juliusza Kłosa. Po dziesięciu latach 

kwatera została przebudowana tak, aby pochować tam 
urnę z sercem Józefa Piłsudskiego oraz prochy jego matki 
Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Marszałek w ostatniej 
woli napisał, że pragnie, aby jego serce pochowano na 
Rossie, tam gdzie „leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 
roku mnie, jako wodzowi, Wilno jako prezent pod nogi 
rzucili”. Chciał też, żeby sprowadzono z cmentarza 
w miejscowości Suginty szczątki jego matki i pochowano 
je razem z jego sercem. 12 maja 1935 roku ciało Piłsud-
skiego złożono na Wawelu, a serce w srebrnej urnie przy-
wieziono specjalnym pociągiem do Wilna. 

Przebudowę żołnierskiej kwatery na Rossie zaprojekto-
wał architekt prof. Wojciech Jastrzębowski. Poszerzono te-
ren cmentarza, a mogiły żołnierzy ustawiono symetrycz-

Polscy żołnierze spoczywają tutaj wokół mauzoleum 
marszałka Piłsudskiego i jego matki.

A N N A  D Ą B R O W S K A

Tu leżą moi żołnierze
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nie w pięciu rzędach – pośrodku powstało miejsce na mau-
zoleum. W rocznicę śmierci Marszałka w grobowcu 
złożono urnę i trumnę ze szczątkami Piłsudskich. Nakryto  
go granitową płytą z napisem: „Matka i serce syna”. 

OSTATNIA WARTA
Kolejne groby przybyły na wojskowym cmentarzu we 

wrześniu 1939 roku. Pochowano w nich kpr. Wincentego 
Salwińskiego i dwóch szeregowych: Piotra Stacirewicza 
i Wacława Sawickiego. Zginęli oni 18 września, czyli 
w dniu, w którym Sowieci wkroczyli do Wilna. Okolicz-
ności ich śmierci są przedmiotem sporów historyków. We-
dług opowiadań ówczesnych mieszkańców miasta, polegli 
stanowili ostatnią wartę honorową przy grobie Marszałka. 
Choć mieli szansę na wycofanie się, pozostali na posterun-
ku i zginęli od strzałów karabinu maszynowego jednego 
z sowieckich czołgów. Taką wersję potwierdza Aleksander 
Dawidowicz w piśmie Towarzystwa Przyjaciół Grodna 
i Wilna „Panorama Kresowa”. Powołuje się przy tym na 
relacje świadków. Dwaj wartownicy trzymający straż zgi-
nęli na miejscu od sowieckich kul. „Kapral Salwiński, 
zgodnie z regulaminem, przebywał w tym czasie w nieist-
niejącej dzisiaj, przylegającej do cmentarza legionowego, 
niedużej wartowni. Widząc śmierć swych kolegów, począł 

się cofać w kierunku torów kolejowych. Został jednakże 
zauważony i zastrzelony w odległości około 150 m od 
wartowni. Ta bohaterska żołnierska ofiara jest jakże zna-
mienna dla patriotyzmu wileńskiego społeczeństwa”.

Inną wersję śmierci żołnierzy podaje Czesław Grzelak 
w książce „Wilno 1939”, który twierdzi, że warta honoro-
wa pełniona przed wojną przez żołnierzy 1 Dywizji Pie-
choty Legionów została zdjęta 13 września, a straż przy 
mauzoleum zaciągnęli m.in. członkowie Związku Strze-
leckiego oraz harcerze. Jednak i oni przestali ją pełnić 
18 września, gdy na obrzeżach Wilna pojawiły się sowiec-
kie czołgi. Nikt też z warty nie poległ.

Zdaniem historyka trzej pochowani na Rossie żołnierze 
zginęli podczas walk batalionu Korpusu Ochrony Pograni-
cza „Troki”, który zajął pozycje obronne przy cmentarzu. 
Wieczorem 18 września zaatakował ich jeden z batalio-
nów sowieckiej 6 Brygady Pancernej. Kiedy Rosjanie 
okrążyli obrońców cmentarza, dowódca batalionu KOP, 
mjr Sylwester Krasowski, wydał rozkaz odwrotu.

Ciało kpr. Salwińskiego odszukała rankiem 19 września 
jego rodzina. Na miejscu znaleźli też zwłoki dwóch innych 
żołnierzy. Pochowano ich w prowizorycznych grobach na 
terenie wojskowej kwatery. Później wilnianie wykonali dla 
nich trzy betonowe nagrobki. Nie udało się ustalić persona-
liów dwóch szeregowych, więc na jednej mogile znalazła 
się imienna tabliczka: „Kapral Wincenty Salwiński 1914– 
–1939”, a na dwóch pozostałych umieszczono napis: „Nie-
znany żołnierz 1939”. Dopiero w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia dzięki badaniom prof. Edwarda 
Małachowicza nad monografią „Cmentarz na Rossie 
w Wilnie” ustalono nazwiska żołnierzy. Pozwoliło to na za-
instalowanie na grobach tablic z ich danymi.

ZAKAZANA KWATERA
Kolejny raz wojskowy cmentarz na Rossie rozrósł się 

pod koniec II wojny światowej. Spoczęli na nim żołnierze 
Armii Krajowej, którzy zginęli w walce z niemieckim 
okupantem przede wszystkim w lipcu 1944 roku w czasie 
operacji „Ostra Brama”, czyli w trakcie wyzwalania Wil-
na. Dzisiaj kwatera liczy w sumie 242 groby.

Po wojnie polski cmentarz wojskowy w Wilnie był miej-
scem zakazanym. Nie wolno było zapalać tam zniczy 
i składać kwiatów. Dopiero od 1990 roku, gdy Litwa odzy-
skała niepodległość, odbywają się w tym miejscu uroczy-
stości m.in. z okazji polskich świąt państwowych. 

Cmentarz był kilkakrotnie odnawiany, ostatni raz 
w 2012 roku. Podczas renowacji prowadzonej na zlecenie 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poszerzono 
m.in. alejkę prowadzącą do mauzoleum, wykonano ka-
mienne schody główne i schody boczne, oczyszczono i za-
bezpieczono nagrobki żołnierskie. 

SERCE JÓZEFA  
PIŁSUDSKIEGO ZŁOŻONO 
Z PROCHAMI MATKI  
W GROBIE NA WILEŃSKIM 
CMENTARZU ROSSA.  
NA PŁYCIE UMIESZCZONO 
CYTAT Z POEMATU JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO
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Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl  
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 845 213,  

261 845 230, 261 840 227

Panu mł. chor. Sławomirowi Elsonowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Matki

składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 
1 Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 

z Bydgoszczy.

Rodzinie i Najbliższym 
śp. ppłk. rez. mgr. inż. Jerzego Mirka
szczere wyrazy żalu i współczucia  

składają kadra zawodowa i pracownicy 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach 
oraz podległych wojskowych komend uzupełnień.

Panu st. chor. sztab. Robertowi Szewcowi
Jego Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
składają komendant, kadra zawodowa i pracownik 

Placówki Żandarmerii Wojskowej w Wałczu.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego kolegi,
wieloletniego pracownika  

Klinicznego Oddziału Urologii
ppłk. w st. spocz. lek. Waldemara Bonczara.

Z serca płynące wyrazy głębokiego współczucia
całej Rodzinie.

składają komendant płk lek. Wojciech Tański,  
kadra oraz pracownicy  

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ we Wrocławiu.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci  

Matki
Państwu Jadwidze i Zbigniewowi Wochyńskim  

składają rektor-komendant, Senat  
i społeczność akademicka  

Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci  

Matki
Panu płk. pil. Pawłowi Marcinkowskiemu 

składają rektor-komendant, Senat  
i społeczność akademicka WSOSP.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci  

Syna
Państwu Teresie i Romualdowi Osypiukom  

składają rektor-komendant, Senat  
i społeczność akademicka  

Wyższej Szkoły Oficerskiej  
Sił Powietrznych. 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci 

Matki
ppłk. Zbigniewowi Wochyńskiemu 

składają pracownicy  
Zakładu Wychowania Fizycznego WSOSP.

Wyrazy współczucia i szczere kondolencje
dla Rodziny 

z powodu śmierci
Pana Jacka Winiarskiego

składają komendant, żołnierze i pracownicy  
resortu obrony narodowej

Komendy Portu Wojennego w Gdyni.

Panu ppłk. dypl. Zbigniewowi Pruskiemu
oraz Jego Bliskim

wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w trudnych chwilach  

z powodu śmierci 
Matki 

składają oficerowie i pracownicy wojska  
Wojskowej Komendy Uzupełnień  

w Lesznie.

/ POŻEGNANIA
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Ze smutkiem zawiadamiamy,
że odszedł na wieczny spoczynek

kpt. rez. Maciej Kozłowski,
pracownik Inspektoratu Uzbrojenia.

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia

w trudnych chwilach
składają żołnierze i pracownicy  

resortu obrony narodowej.

Z głębokim żalem pożegnaliśmy 
gen. dyw. w st. spocz. dr. Mirosława Rozmusa,  

byłego komendanta głównego  
Żandarmerii Wojskowej. 

Cześć Jego Pamięci! 
W obliczu niepowetowanej straty 

Rodzinie i Najbliższym 
składamy szczere kondolencje. 

Komendant główny, żołnierze i pracownicy 
Żandarmerii Wojskowej

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci

śp. gen. dyw. dr. Mirosława Rozmusa.
Wyrazy głębokiego współczucia

oraz szczere kondolencje
Rodzinie i Bliskim

składają dowódca wraz z kadrą i pracownikami
21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Panu płk. Janowi Rydzowi  
i Jego Rodzinie

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
Mamy, Teściowej i Babci 

składają żołnierze i pracownicy  
resortu obrony narodowej

1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Pani Ewie Ćwik  
oraz Rodzinie i Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

Matki
składają dyrektor, kierownictwo  

oraz żołnierze i pracownicy
Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Panu kpt. Piotrowi Brzozowskiemu
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Taty

składają komendant, żołnierze  
oraz pracownicy wojska

Centralnego Poligonu Sił Powietrznych  
w Ustce.

Panu ppłk. Tomaszowi Cieślakowi  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
Brata 

składają żołnierze i pracownicy  
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile.

Panu mjr. Adamowi Kośce
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu  

z powodu śmierci 
Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON  
1 Ośrodka Radioelektronicznego  

w Grójcu.

Panu płk. Mirosławowi Horodejczukowi 
oraz Jego Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia w trudnych chwilach  

z powodu śmierci 
Teścia 

składają szef, kadra i pracownicy 
Centrum Koordynacyjnego  

Szefa Sztabu Generalnego WP.

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
Rodzinie 

śp. ppłk. Krzysztofa Słoty 
składają żołnierze i pracownicy  

resortu obrony narodowej 
z Oddziału Programowania Ćwiczeń  

Zarządu Koordynacji Szkolenia  
Inspektoratu Szkolenia DGRSZ.
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st. sierż. sztab. Andrzej Malinowski 
3 lutego 1997 roku, UNIFIL Liban

sierż. Grzegorz Szukiełojć 
19 lutego 2008 roku, UNDOF Syria

kpr. Roman Góralczyk 
25 lutego 2005 roku, PKW Irak

st. kpr. Szymon Słowik 
26 lutego 2008 roku, 

PKW Afganistan

kpr. Hubert Kowalewski 
26 lutego 2008 roku, 

PKW Afganistan

szer. Robert Jankowski 
4 lutego 1992 roku, UNDOF Syria

kpr. Piotr Nita 
7 lutego 2007 roku,  

PKW Irak

st. chor. sztab. Andrzej Rozmiarek 
10 lutego 2009 roku, 

PKW Afganistan

Pamiętamy

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy
Pani doktor kpt. Agnieszki Komady

składają dowódca płk dr Mirosław Szwed,  
żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej

4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Dnia 3 stycznia 2018 roku w wieku 88 lat zmarł
płk dypl. Marian Zarzycki,
oficer Wojska Polskiego,  

wykładowca Akademii Sztabu Generalnego  
oraz wieloletni pracownik Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego,  
odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, 

na czele z Orderem Odrodzenia Polski,
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku  

żona, córka i syn z rodzinami.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Mamy i Teściowej

Państwu Markowi i Jolancie Raźnym
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy

45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
w Wędrzynie.

Z żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

gen. dyw. Mirosława Rozmusa,  
byłego komendanta głównego Żandarmerii 

Wojskowej, zastępcy dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji  
Kawalerii Pancernej i dowódcy 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich.
Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Bliskim 
składam wyrazy głębokiego współczucia.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
gen. broni Leszek Surawski  

oraz żołnierze i pracownicy SGWP

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”. 

W. Szymborska 
 

Wyrazy głębokiego i szczerego żalu  
z powodu nagłej śmierci 

gen. dyw. dr. Mirosława Rozmusa 
Rodzinie 

składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla.

Pani Krystynie Garbarczyk 
szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Mamy

składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla.

/ POŻEGNANIA



nr 2 / LUTY 2018 / POLSKA ZBROJNA

161HORYZONTY / KRÓTKA SERIA

Unikatowy  
zabytek

Jedyny na świecie zachowany 
egzemplarz eksperymental-

nej niemieckiej bombotorpedy 
z napędem rakietowym odnale-
ziono w rejonie wojskowego 

lotniska w Gdyni-Babich 
Dołach. Przypusz-

czalnie broń była 
testowana w gdyń-
skich torpedow-
niach. Jak podaje 
Muzeum Mary-

narki Wojennej, na 
ślad wykopanej przez 

złomiarzy bombotorpedy 
natrafili eksploratorzy z Funda-
cji Na Rzecz Zaginionych 
Dzieł Sztuki „Latebra”. Broń 
przenoszona przez samoloty 
była próbą połączenia zalet 
bomb i torped lotniczych, a jej 
zadaniem było spowodowanie 
uszkodzeń najbardziej wrażli-
wych, podwodnych partii ka-
dłuba okrętu. Odnaleziony 
w Gdyni zabytek po zakonser-
wowaniu trafił na ekspozycję 
MMW. AD

Odnaleziony okręt

W HOŁDZIE POLEGŁYM
Grób Nieznanego Żołnierza jest chroniony  

jako grób wojenny.

To wyjątkowe miejsce pamięci. 
Mimo że było otoczone opieką 

władz miasta i Dowództwa Garnizo-
nu Warszawa, nie korzystało dotąd 
z całej pełni ochrony i opieki pań-
stwa, jaka przysługuje grobom wo-
jennym”, podano w komunikacie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na temat Grobu Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie. 
Jak dodano, po wpisaniu przez wo-
jewodę mazowieckiego GNŻ do 
ewidencji grobów i cmentarzy wo-

jennych województwa mazowieckie-
go uzyskał on najwyższą ochronę 
przewidzianą dla miejsc spoczynku 
osób poległych podczas działań wo-
jennych. Teraz organem prowadzą-
cym w sprawach dotyczących opieki 
nad obiektem jest wojewoda mazo-
wiecki, a nadzór zwierzchni sprawu-
je MKiDN. „Taka ochrona jest hoł-
dem oddanym wszystkim poległym 
za niepodległość i symbolizującemu 
ich Nieznanemu Żołnierzowi”,  
podał resort kultury. AD

ODKRYTO POZO-
STAŁOŚĆ NIEMIEC-

KIEJ BOMBOTORPEDY 
Z CZASÓW II WOJNY 

ŚWIATOWEJ.

wodnego spotkali się z pol-
skimi odkrywcami w Lon-
dynie. Wśród nich była  
Tamara, córka Ronalda 
Burcha, kapitana ORP 
„Narwhal”. Jej ojciec słu-
żył przez pół roku na po-
kładzie polskiego okrętu 
podwodnego ORP „Wilk”, 
za co został odznaczony 
przez rząd RP na uchodź-

stwie. Tomasz Stachura, 
szef polskiej ekipy poszu-
kującej od 2014 roku ORP 
„Orzeł”, zapowiedział ko-
lejne ekspedycje w celu 
znalezienia okrętu. Jed-
nostka 23 maja 1940 
roku wyszła na patrol 
na Morze Północne 
i zaginęła bez wie-
ści. AD
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Na wrak okrętu pod-
wodnego HMS „Na-

rwhal”, który zaginął w lip-
cu 1940 roku w czasie jed-
nej z misji, natrafiła wiosną 
2017 roku polska ekspedy-
cja poszukująca ORP 
„Orzeł”. „Narwhala” odna-
leziono na dnie Morza Pół-
nocnego na głębokości 
94 m, w odległości około 

225 km od szkockiego wy-
brzeża. Kiedy informację 
o tym zamieszczono w in-
ternecie, do Polaków zaczę-
li pisać członkowie rodzin 
załogi, która zginęła na 
HMS „Narwhal”. Teraz 
krewni 59 marynarzy 
z brytyjskiego okrętu pod-
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Ostatniego dnia lutego przypada 250. rocznica zawiązania konfederacji barskiej, 
uznawanej często za pierwsze powstanie w dziejach Polski. Przypomnę w naj-

większym skrócie, że była ona skierowana przeciw Rosji, królowi Stanisławowi  
Augustowi Poniatowskiemu oraz innowiercom, a ściślej mówiąc – uchwalonemu 
przez sejm równouprawnieniu religii. Konfederaci zaś chcieli powrotu dominacji 
wyznania rzymskokatolickiego na terytorium Rzeczypospolitej.

Najbardziej sensacyjnym epizodem konfederacji barskiej jest porwanie Stanisława 
Augusta. Pomysł można by określić jako brawurowy, gdyż w Polsce stacjonowało 
w tamtym momencie 20 tys. żołnierzy rosyjskich, z których znaczna część została 
oddelegowana do ochrony Warszawy i króla. Odprawa przed akcją miała miejsce na 

Jasnej Górze, gdzie zaprzysiężono 41 porywaczy. Dowodził nimi Stanisław Strawiński, rotmistrz 
z Kresów. Nadzorował zaś całe przedsięwzięcie Kazimierz Pułaski, późniejszy bohater Stanów 
Zjednoczonych.

Wieczorem 3 listopada 1771 roku monarcha miał odwiedzić chorego kanclerza Michała  
Fryderyka Czartoryskiego. Zaraz po zakończeniu wizyty kareta królewska została u zbiegu ulic 
Miodowej i Senatorskiej zaatakowana przez konfederatów. Eskorta broniła się trochę, byli nawet 
zabici i ranni, większość ochrony jednak uciekła. Król też próbował w zamieszaniu zbiec, dobi-
jał się nawet do pałacu Czartoryskich, ale nikt mu nie otworzył. Porywacze dopadli go w końcu 
i obezwładnili. Podczas szamotaniny Stanisław August został lekko zraniony pałaszem w głowę.

I tu zaczyna się komediowa część opowieści. Konfederaci uciekali konno w kierunku Bielan, 
gdzie czekał powóz, którym porwany miał odjechać do Częstochowy. Rozdzielili się w pewnym 
momencie, nie wiadomo, czy planowo, czy przypadkowo. Przy Stanisławie Auguście pozostał 
tylko niejaki Jan Kuźma. Pech chciał, że koń pod królem złamał nogę. W ciemnościach monar-
cha zgubił płaszcz i jeden but. Kuźma najpierw oddał władcy swój, po czym tak się wzruszył lo-
sem jeńca, że padł mu do nóg, złożył przysięgę na wierność i zawiózł nie na Bielany, ale do 
młyna na Marymoncie. Rankiem po Stanisława Augusta i Jana Kuźmę zgłosiła się gwardia ko-
ronna, którą można by porównać do dzisiejszego Biura Ochrony Rządu. Porywaczy osądzono, 
niektórych stracono. Jan Kuźma, który – mówiąc dzisiejszym językiem – poszedł na współpra-
cę z organami ścigania, został skazany na banicję. Dowódca całej akcji Stanisław Strawiński 
uciekł za granicę.

Porwanie króla stało się pretekstem do pierwszego rozbioru Polski, któ-
ry nastąpił w ciągu kolejnych miesięcy. Gwoli ścisłości, decyzje rozbioro-
we nie mogły mieć związku z akcją zakończoną w młynie na Marymon-
cie, gdyż zapadły na długo przed nią. Czyż jednak między obydwoma 
wydarzeniami nie istnieje ewidentny związek logiczny, wyrażający się 
nieudolnością i brakiem dyscypliny? 

A N D R Z E J 
F Ą F A R A

Porwanie króla

HORYZONTY / TAKA HISTORIA
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