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SPADOCHRONIARSTWO W WOJSKU POLEGA NA
JAK NAJSZYBSZYM DOSTARCZENIU ŻOŁNIERZY NA POLE WALKI

Pamiętamy
Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 roku

Z S Z E R E G U W Y S TĄ P

IZABELA
BORAŃSKA-CHMIELEWSKA

JAK ZOSTAĆ W WOJSKU
SPADOCHRONIARZEM? W KWIETNIOWYM
NUMERZE PRZYGOTOWALIŚMY DLA
PAŃSTWA KOMPENDIUM WIEDZY
O SZKOLENIU POLSKICH SKOCZKÓW, ĆWICZENIACH,
W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ, ORAZ WYZWANIACH,
JAKIE PRZED NIMI STOJĄ.

P

iszemy też o satysfakcji żołnierzy po pokonaniu kolejnych stopni kariery i wtajemniczenia
w specyfikę desantu, gdyż te dwa aspekty idą w parze. Wojskowi spadochroniarze mają imponujący wzór do naśladowania, cichociemnych – elitarną kadrę, która szkoliła się w Wielkiej
Brytanii przed desantowaniem do okupowanej Polski, żeby wspomóc rodaków w walce. Nie można też zapominać, że dziś, podobnie jak przed laty, spadochron jest tylko narzędziem, które pozwala żołnierzowi dotrzeć na pole walki.

Z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, wiezieni do Katynia, Charkowa, Kalinina, oficerowie zabijani strzałem w tył głowy, na rozkaz najwyższych sowieckich władz. Skrępowani, odarci z godności, ale dumni. Każdego roku w kwietniu o tamtych dniach przypomina nam przejmująca, wymowna cisza, jaka uderza każdego, kto wejdzie do katyńskiego lasu. Ta cisza od ośmiu lat jest
jeszcze bardziej bolesna, bo pod Smoleńskiem życie stracili uczestnicy delegacji, która leciała na
uroczystość związaną z obchodami siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej. Zapraszamy do
lektury wywiadu z ostatnim świadkiem Katynia, Henrykiem Troszczyńskim, żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczącym w odnalezieniu i wydobywaniu ciał polskich oficerów tam pomordowanych. Oddajemy również hołd wszystkim ofiarom tragedii smoleńskiej, dziękujemy im w ten sposób za ich postawę, pracę, poświęcenie… Obiecujemy im pamięć, bo to właśnie ona jest tym,
co pozwoli nam godnie kontynuować ich dzieło.

W te radosne Święta Wielkanocne pragniemy złożyć ciepłe życzenia błogosławieństwa zmartwychwstałego Jezusa, spokoju, siły i zdrowia wszystkim żołnierzom i naszym czytelnikom. Zawsze z nadzieją i ufnością patrzmy w przyszłość. Pięknych Świąt!
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„Zmartwychwstanie Chrystusa”
Nicolas Bertin

ANDRZEJ DUDA
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH
OFICEROWIE I ŻOŁNIERZE! SZANOWNI PAŃSTWO!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Oficerom, Żołnierzom i Pracownikom
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składam serdeczne życzenia dobrego odpoczynku,
wewnętrznej odnowy oraz nowej nadziei, z jaką będą Państwo spoglądać w przyszłość
swoich rodzin i całej naszej Ojczyzny.
Niech ten wyjątkowy czas upłynie Państwu w atmosferze pokoju, radości i szczęścia
w gronie najbliższych – a wielkanocne przesłanie zwycięstwa miłości i poświęcenia
nad nieprawością i śmiercią umacnia Państwa w trudach codziennej służby.
Żołnierzom w kraju i za granicą, którzy w tych dniach będą wykonywać powierzone
im zadania, życzę spokojnej i bezpiecznej służby.
Wesołego Alleluja!

MATEUSZ MORAWIECKI
PREZES RADY MINISTRÓW
DRODZY ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY WOJSKA

W

ielkanoc to czas nadziei i wiary w lepsze jutro. Wiary w pokój
i dobro. To wartości szczególnie ważne dla naszej Ojczyzny. W roku
obchodów stulecia odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć
o naszych bohaterach, o naszych obrońcach. Bądźcie dumni z tego
dziedzictwa i pamiętajcie, że każdego dnia służby kontynuujecie ich misję
– utrwalacie bezpieczeństwo Polski i Polaków.
Życzę, by czas Świąt stał się dla wszystkich Państwa źródłem nowej siły.
Życzę wszelkiej osobistej oraz zawodowej pomyślności, a także radości,
którą przynosi nam odradzające się życie.

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

5

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

MARIUSZ BŁASZCZAK
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

W

ielkanoc to święto odrodzenia, zwycięstwa życia i nadziei. To
szczególny czas, spędzany w rodzinnym gronie. Tegoroczna
Wielkanoc jest wyjątkowa, bo obchodzona w stulecie niepodległości
Polski. Patrioci – w mundurach i w cywilu – poświęcali życie, zdrowie
i rodziny, byśmy mieli swoją Ojczyznę i byśmy dziś mogli spokojnie
świętować zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.
Wszystkim żołnierzom, w kraju i poza granicami Polski, pracownikom
wojska i instytucji związanych z obronnością, kombatantom i weteranom
oraz miłośnikom polskiego wojska pragnę złożyć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, energii i zapału w podejmowaniu życiowych
wyzwań oraz życzliwości podczas spotkań w gronie bliskich.

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

GEN. LESZEK SURAWSKI

GEN. BRONI
JAROSŁAW MIKA

SZEF SZTABU GENERALNEGO
WOJSKA POLSKIEGO

P

rzed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
W tym szczególnym czasie wszystkim żołnierzom
oraz pracownikom Wojska Polskiego pragnę złożyć najlepsze życzenia. Dziękuję Państwu za pełną poświęcenia
służbę i pracę.
Nasze myśli kierujemy do żołnierzy czuwających nad
bezpieczeństwem Polski. Wielu z Was spędzi Wielkanoc, pełniąc dyżury bojowe i warty. Pozdrawiam żołnierzy wykonujących zadania poza granicami kraju, w ramach sojuszniczych i międzynarodowych zobowiązań.
Rodzinom żołnierskim życzę wytrwałości, bliskości
oraz ciepła w gronie najbliższych.
Świątecznie pozdrawiam weteranów, kombatantów
i żołnierzy rezerwy.
Niech Święta Wielkanocne będą czasem spokoju i radości. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz szczęścia w życiu osobistym i zawodowym.

DOWÓDCA GENERALNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Z

okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim, którym bliskie są sprawy sił zbrojnych i obronności – żołnierzom, rezerwistom, weteranom, kombatantom oraz pracownikom resortu obrony narodowej –
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Życzę spokojnych i radosnych świąt, wypełnionych
nadzieją odradzającego się życia, pogody w sercu oraz
wyjątkowych spotkań w gronie najbliższych i przyjaciół. Niech świąteczny czas upłynie na refleksji,
we wzajemnej życzliwości i w wiosennym nastroju
oraz doda energii do podejmowania kolejnych wyzwań,
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
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Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

GEN. BRONI
SŁAWOMIR WOJCIECHOWSKI

GEN. BRYG.
WIESŁAW KUKUŁA

DOWÓDCA OPERACYJNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

DOWÓDCA WOJSK
OBRONY TERYTORIALNEJ

ST. CHOR. SZTAB.
ANDRZEJ WOJTUSIK

Ś

więta Zmartwychwstania Pańskiego to wyjątkowy
okres, gdy pogrążeni w zadumie oczekujemy Wielkiej Nocy, by z radością świętować wejście w nowe życie i zwycięstwo człowieka nad śmiercią. Niechaj ten
czas będzie wypełniony nadzieją, a podczas spotkań
w gronie rodziny oraz przyjaciół zagoszczą wiosenna
radość i niegasnący optymizm.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia,
spokoju, urzeczywistnienia marzeń oraz wszelkiej obfitości i pomyślności.

STARSZY PODOFICER

Ż

yczenia pełnych radości, zdrowia i pokoju Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego dla żołnierzy i pracowników wojsk obrony terytorialnej, rodzin, weteranów Armii Krajowej, a także powojennych organizacji
niepodległościowych.

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

GEN. BRYG. ROBERT GŁĄB

GEN. BRYG.
TOMASZ POŁUCH

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

P

rzed nami Święta Wielkanocne. Wyjątkowe dla nas
wszystkich dni, kiedy to popadamy w zadumę nad tajemnicą zmartwychwstania i odrodzenia, ale częściej, pełni nadziei, zastanawiamy się nad tym, co nas czeka…
Jestem bardzo rad, że mogę złożyć Państwu z serca płynące świąteczne życzenia! Wyrazić mą wdzięczność
i przekazać słowa uznania za codzienną służbę i pracę
oraz starania o jak najlepsze efekty podejmowanych wyzwań i realizowanych z pasją obowiązków służbowych.
Życzę zdrowych, spokojnych i ciepłych Świąt Wielkiej
Nocy! Niech upłyną w dobrej, rodzinnej atmosferze,
sprzyjającej wypoczynkowi i pozwalającej na przezwyciężenie ewentualnych trosk. Niech będzie to czas wytchnienia od codziennych zmartwień.
Pamiętajmy także, proszę, o żołnierzach i pracownikach, którzy w okresie świątecznym będą wykonywać zadania z dala od rodzinnych domów i swoich najbliższych.
Wesołych Świąt!
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KOMENDANT GŁÓWNY
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Z

okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska Sił Zbrojnych RP
oraz ich bliskim składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Niech okres świąt będzie czasem radości, rodzinnego szczęścia oraz wytchnienia od trudów codziennej
służby i pracy. Żołnierzom służącym poza granicami
kraju życzę szczęśliwego powrotu do domu i zasłużonego odpoczynku.
Najlepsze życzenia składam także służbom i instytucjom, które wspierają nas w realizacji zadań.
Wszystkim życzę radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!
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JÓZEF GUZDEK

JERZY PAŃKOWSKI

BISKUP POLOWY
WOJSKA POLSKIEGO

PRAWOSŁAWNY
ORDYNARIUSZ WOJSKOWY

P

rzed stu laty Polska odzyskała niepodległość. Było to
możliwe dzięki ogromnej determinacji Narodu Polskiego, który czerpał swe siły z zawierzenia Chrystusowi
zmartwychwstałemu.
Redakcji i czytelnikom „Polski Zbrojnej” życzę, aby
Święta Wielkanocne były czasem radości i pokoju oraz
zadumy nad losem polskiego żołnierza, który ofiarował
swe życie, by Ojczyzna zmartwychwstała.

Radosnych Świąt
Zmartwychwstania

MIROSŁAW WOLA
EWANGELICKI
BISKUP WOJSKOWY

C

hrystus Zmartwychwstał!
Ukrzyżowany, Zmarły i Zmartwychwstały Jezus
Chrystus zmienił bieg historii i losy ludzkości. Zmartwychwstanie Pańskie jest centralnym wydarzeniem całej tetraewangelii, która została napisana i którą należy
czytać właśnie przez pryzmat Paschy Chrystusowej.
Stanowiąc epicentrum naszej wiary, Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla niej jednocześnie największą próbą i wyzwaniem. Nikt bowiem nie widział samego momentu powstania Chrystusa ze zmarłych,
a ci, którzy Go spotkali, ujrzeli Go już jako Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Każde Święta Wielkanocne stają się i dla nas sensem
naszej wiary. Zmartwychwstanie Chrystusa przeżywamy bowiem duchowo i mistycznie. To największa radość tutaj na ziemi, abyśmy żyli Paschą Chrystusową
i aby była ona naszą nadzieją, tchnieniem i celem.
Życzę z głębi serca paschalnego życia, zdrowia
i wszelkiego dobra.

Z

bliżające się święta przypominają nam o doświadczeniu Krzyża, którego sens powinien być nieodłącznym elementem naszej religijności. Poprzez Krzyż
nasz Pan zanegował samego siebie, zrezygnował
z własnej chwały i politycznych roszczeń, aby nie stać
się kolejnym religijnym przywódcą i paradoksalnie nie
zająć miejsca, które należy się tylko Bogu. Takie jest
znaczenie Krzyża, który dźwigał Jezus z Nazaretu
i który wszyscy powinniśmy nieść.
Z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim głębokiej osobistej refleksji pod Krzyżem Zbawiciela
i prawdziwie radosnej pamiątki Zmartwychwstania
Pańskiego.

„Złożenie do grobu”
Rafael Santi

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

IV 2018 / nr 4 (864)

TEMAT
NUMERU
EWA KORSAK, MAGDALENA
KOWALSKA-SENDEK

14 Niewidzialny desant
Tajniki szkolenia
spadochroniarzy
EWA KORSAK,
MAGDALENA
KOWALSKA-SENDEK

22 Efekt tunelowy
Rozmowa z Krzysztofem
Kubiszewskim
MAGDALENA
KOWALSKA-SENDEK

28 Oswajanie Arktyki

ARMIA
ŁUKASZ ZALESIŃSKI

34 Północny sprawdzian
Pułaskiego

Modernizacja myśliwców F-16
KRZYSZTOF WILEWSKI

MAGDALENA
KOWALSKA-SENDEK

40 Wejść w buty
terytorialsów

80 Wyścig superrakiet
RAFAŁ CIASTOŃ

87 Profesor
i jego projekty

STRATEGIE
TOMASZ OTŁOWSKI

88 Krajobraz czasu
niepokoju
Rywalizacja między Iranem
a Arabią Saudyjską
MAŁGORZATA
SCHWARZGRUBER

94 Definicja chaosu
Rozmowa z Patrycją Sasnal

MICHAŁ ZIELIŃSKI

44

Nie czują
lęku
PIOTR RASZEWSKI

Wykuwanie
cichociemnych

MACIEJ HYPŚ

74 Sokół ciągle walczy

Polacy na manewrach TG-18-1

EWA KORSAK

31

ARSENAŁ

48 Siedem kroków
do perfekcji
BOGUSŁAW POLITOWSKI

52 Ratowanie mają
we krwi
MAGDALENA MIERNICKA

60 Buzdygan zobowiązuje

MICHAŁ ZIELIŃSKI

98 Życie uwięzione
w zgliszczach
ADAM GWIAZDA

101 Na wzór amerykański
RAFAŁ CIASTOŃ

104 Wojna w czwartym
wymiarze
MAŁGORZATA
SCHWARZGRUBER

107 Spirala niemocy
ROBERT SENDEK

110 Armia w ojczyźnie
voodoo
TOMASZ OTŁOWSKI

113 Zamrożone konflikty
MAŁGORZATA
SCHWARZGRUBER

115 Wyborcze igrzyska

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

DYREKTOR WOJSKOWEGO
INSTYTUTU WYDAWNICZEGO
Maciej Podczaski,
sekretariat@zbrojni.pl;
tel.: 261 845 365, 261 845 685, faks: 261 845 503;
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
REDAKTOR NACZELNY POLSKI ZBROJNEJ
Izabela Borańska-Chmielewska,
tel.: 261 840 222; ibc@zbrojni.pl

HISTORIA

HORYZONTY

ANNA DĄBROWSKA

PIOTR RASZEWSKI

116 Ostatni świadek
Katynia

136 Śladami legionistów
Lekcja historii w terenie

Rozmowa z Henrykiem
Troszczyńskim

JACEK MATUSZAK

PIOTR KORCZYŃSKI

122 Byle do wolnej Polski

142 To musiało się
wydarzyć
Rozmowa z Wandą

ROBERT SENDEK

128 Inwazja na wyspę
duchów

ZDJĘCIA
Michał Niwicz, Jarosław Wiśniewski

KRZYSZTOF WILEWSKI

GRAFIKA
Marcin Dmowski (kierownik), Paweł Kępka, Monika
Siemaszko, tel.: 261 845 170; Andrzej Witkowski
(fotoedytor), tel.: 261 845 579

147

Przebiły
szklany sufit

TADEUSZ WRÓBEL

132 Duży powolny cel
ANDRZEJ FĄFARA
KRZYSZTOF KUBIAK

135 Trzeci wymiar

TEKSTY
Anna Dąbrowska, Paulina Glińska, Piotr Korczyński,
Ewa Korsak, Magdalena Kowalska-Sendek,
Magdalena Miernicka, Bogusław Politowski, Małgorzata
Schwarzgruber, Jacek Szustakowski, Krzysztof Wilewski,
Tadeusz Wróbel
WSPÓŁPRACA: Rafał Ciastoń, Andrzej Fąfara,
Adam Gwiazda, Maciej Hypś, Krzysztof Kubiak,
Jacek Matuszak, Tomasz Otłowski, Piotr Raszewski,
Robert Sendek, Łukasz Zalesiński, Michał Zieliński

Broszkowską-Piklikiewicz
TADEUSZ WRÓBEL

124 Królowie piór

SEKRETARZ REDAKCJI, Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Aneta Wiśniewska, tel.: 261 845 213
Zastępcy sekretarza redakcji
Katarzyna Pietraszek, tel.: 261 840 227;
Joanna Rochowicz, tel.: 261 845 230;
polska-zbrojna@zbrojni.pl

162 Łatwiej umierać,
strzelając

OPRACOWANIE STYLISTYCZNE
Marta Sachajko (kierownik), tel.: 261 845 244;
Renata Gromska, January Szustakowski
MARKETING I PROMOCJA
Piotr Zarzycki (kierownik), Agnieszka Karaczun,
Anita Kwaterowska (tłumacz), Radosław Lechowicz,
Marta Szulc, Małgorzata Szustkowska, tel. 261 845 387,
261 845 180, faks: 261 845 503; reklama@zbrojni.pl
KOLPORTAŻ I REKLAMACJE
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
ul. Duninowska 9a, 87-823 Włocławek
tel: 542 315 201, 502 012 187
elzbieta.kurlapska@poczta-polska.pl
Numer zamknięto: 22.03.2018 r.
DRUK
ARTDRUK ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka,
www.artdruk.com
PRENUMERATA
Zamówienia na prenumeratę wydań papierowych
„Polski Zbrojnej” można składać poprzez:
– www.polska-zbrojna.pl
– www.prenumerata.ruch.com.pl
– www.garmondpress.pl/prenumerata
– www.kolporter.com.pl/prenumerata
Sprzedaż bieżących wydań elektronicznych, w tym
prenumeraty wydań elektronicznych „Polski Zbrojnej”,
dostępna na: http://e-kiosk.pl, www.egazety.pl
PARTNER
Narodowe Archiwum Cyfrowe.
220 tysięcy zdjęć online na www.nac.gov.pl

Zdjęcie na okładce:
Michał Zieliński
Znajdziesz nas tutaj:

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

KADR

Strzelania w nietypowych pozycjach to element treningu, który
podczas zgrupowania taktyczno-ogniowego doskonalili strzelcy
wyborowi z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
F O T .
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Kondycja armii
Resort obrony i wojsko podsumowały zeszły rok.

B

udujemy konsekwentnie nowo- w kraju kolejnego dowództwa
czesne polskie wojsko, które bę- NATO. Na umocnienie pozycji Poldzie w stanie obronić suwerenność ski w sojuszu miało także wpływ
naszego kraju, aktywnie uczestni- przyjęcie przez parlament ustawy
czyć w działaniach sojuszniczych zwiększającej nakłady na obronę.
oraz będzie gotowe do niesienia Dokument zakłada, że do 2030 roku
pomocy w sytuacjach kryzyso- wydatki na obronność wzrosną do
wych”, podkreślił minister Mariusz poziomu co najmniej 2,5% PKB.
Minister Błaszczak mówił też
Błaszczak na corocznej odprawie
rozliczeniowo-koordynacyjnej kie- o planach resortu, w tym o powołaniu pełnomocnika do spraw
rowniczej kadry Ministeru t wo r z e n i a Ag e n cj i
stwa Obrony Narodowej
GŁÓWNA
CZĘŚĆ ODPRAWY
Uzbrojenia, która ma
i Sił Zbrojnych RP. Szef
miała charakter niejawny.
zajmować się zakuparesortu stwierdził, że
Jednym z poruszonych
mi sprzętu i uzbrojenia
2017 rok był przełotematów była kwestia
przygotowywanej
dla wojska. „Agencja
mowy ze względu na
przez MON reformy
będzie skoncentrowana
poprawę pozycji Polski
systemu
głównie na gospodarw sojuszu. Było to wydowodzenia.
nym wydawaniu funduszy
nikiem realizacji ustaleń
przewidzianych na modernizaszczytu NATO z 2016 roku.
Decyzje te dotyczyły m.in. pojawie- cję. Zakupy dla armii będą przebienia się w naszym kraju wojsk sojusz- gały szybciej i sprawniej, dzięki czeniczych. „Dalsze wzmocnienie po- mu wojsko będzie dysponować notencjału obronnego kraju jest naszym woczesnym sprzętem”, zapewnił
priorytetem. Zabiegamy o liczniejszą minister. Jak dodał, priorytetem dla
obecność wojsk sojuszniczych w Pol- kierownictwa MON-u jest także
sce”, mówił minister, nawiązując do wzmocnienie ściany wschodniej.
rozmów szefów obrony dziewięciu „Planujemy dyslokację części sił
państw, tzw. formatu B9, w Buka- zbrojnych z zachodu na wschód. Moreszcie. Podczas spotkania przedsta- im celem jest utworzenie we wschodwiciele Polski usłyszeli deklarację niej Polsce nowej dywizji zawodowepoparcia naszych starań o utworzenie go wojska”, powiedział minister.
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Obecny na odprawie prezydent
Andrzej Duda, zwierzchnik sił
zbrojnych, wśród sukcesów osiągniętych w ubiegłym roku wymienił
m.in. zwiększenie obecności wojsk
NATO na wschodniej flance i budowę wojsk obrony terytorialnej. Prezydent odniósł się także do prac nad
reformą kierowania i dowodzenia armią. „Cieszę się z dobrej współpracy z ministrem Błaszczakiem.
Wyrazem tego jest powołanie wspólnego zespołu MON-u i Biura Bezpieczeństwa Narodowego”, mówił
Duda. Poinformował również, że
szef BBN-u opracowuje rekomendacje dla nowej strategii bezpieczeństwa narodowego i wkrótce zostaną
one przekazane do resortu obrony.
Główna część odprawy miała
charakter niejawny. Wiadomo jednak, że jednym z poruszonych tematów była kwestia przygotowywanej przez MON reformy systemu
dowodzenia. Wojskowi rozmawiali
też o modernizacji technicznej, dostosowaniu polityki kadrowej do
obecnych zadań oraz podjęciu działań wzmacniających bezpieczeństwo żołnierzy, zarówno w czasie
misji zagranicznych, jak i ćwiczeń
w kraju. PZ, PG
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Nowa jednostka
Batalion Reprezentacyjny stał się pułkiem.

P

M I C H A Ł

N I W I C Z

odległy Dowództwu
Garnizonu Warszawa
Batalion Reprezentacyjny
Wojska Polskiego został
przekształcony w Pułk
Reprezentacyjny WP.
„Przeformowanie batalionu zagwarantuje
szanse rozwoju oraz
awansu jego najlepiej wyszkolonym i doświadczonym żołnierzom bez konieczności rezygnowania
ze służby w jednostce reprezentacyjnej”, wyjaśnia
Joanna Dzieniszewska
z Wydziału Prasowego
DGW. Zmiana struktury

PRZEFORMOWANIE
BATALIONU zagwarantuje szanse rozwoju oraz awansu
jego najlepiej wyszkolonym i doświadczonym żołnierzom bez konieczności
rezygnowania ze
służby w jednostce
reprezentacyjnej.

SIŁA PAŃ
Zmiany w Radzie ds. Kobiet.

W

zmocnienie Rady do spraw
Kobiet w Siłach Zbrojnych
RP zapowiedział minister Mariusz
Błaszczak podczas spotkania z kobietami służącymi w Wojsku Polskim. Minister poinformował, że
przewodnicząca Rady będzie podlegała bezpośrednio szefowi resortu obrony.
„Dzięki temu kontakt będzie łatwiejszy, a reakcja
w sytuacjach kryzysowych będzie
mogła być skuteczniejsza”, podkreślił szef MON-u.
Jak dodał, zostanie
też przeprowadzony

„przegląd procedur związanych
z reakcją w sytuacjach kryzysowych, kiedy dochodzi do konfliktów na tle relacji interpersonalnych”. W jednostkach wojskowych
będą natomiast powołani pełnomocnicy do spraw kobiet, już od
szczebla batalionu, a ich obowiązkiem będzie informowanie Rady
do spraw Kobiet o każdym przypadku naruszenia stosunków
interpersonalnych. „Chciałabym podziękować za szybką
reakcję na nasze postulaty
oraz wzmocnienie roli
Rady”, mówiła jej przewodnicząca, ppłk Beata
Targońska. PZ, MM

jednostki wpłynie też na
usprawnienie jej funkcjonowania, ponieważ będzie w niej służyć więcej
oficerów oraz muzyków.
Pozwoli to na ich optym a l n e w y ko r z yst a n i e
podczas organizowanych
uroczystości.
„Przeformowanie jest
przeprowadzane sukcesywnie, zgodnie z przyjętym
szczegółowym harmonogramem, co służy płynnemu przygotowaniu nowo
formowanej jednostki do
wykonywania zadań”, informuje DGW. AD

Z wielkim smutkiem przyjąłem
wiadomość o śmierci
w wieku 101 lat
płk. Bolesława Kowalskiego
ps. „Wicher”,
żołnierza 9 Pułku Artylerii
Lekkiej, uczestnika ostatniej
bitwy wojny obronnej stoczonej
pod Kockiem, Serokomlą i Wolą
Gułowską, żołnierza Armii
Krajowej, kawalera Krzyża
Walecznych i bohatera akcji
„Rycerze Biało-Czerwonej”.
Rodzinie oraz Bliskim
składam najszczersze
wyrazy współczucia.
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
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NIEWIDZIALNY

M A R I U S Z

Wojskowe spadochroniarstwo nie ma
nic wspólnego z biciem rekordów. Tu
chodzi o jak najszybsze dostarczenie
żołnierzy na pole walki.

B I E N I E K / 6 B P D

DESANT
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lecących na wysokości
400 m czterech samolotów
transportowych CASA
C-295M desantuje się niemal 130 skoczków. Żołnierze opadają na spadochronach AD-95, tzw. pieczarkach, przez zaledwie 80 s,
a potem lądują na Pustyni
Błędowskiej. Tak na początku marca sezon spadochronowy rozpoczęła 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa. Żołnierze jednego z brygadowych batalionów oddali swój pierwszy
w tym roku skok.
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Jak zostać w wojsku spadochroniarzem? Warunkiem podstawowym jest bardzo dobre zdrowie. Każdy kandydat do służby w takich pododdziałach musi mieć pozytywną opinię wojskowej komisji lekarskiej, która orzeka o zdolności
PIERWSZE KROKI
„Zgodnie z przepisami każdy żołnierz na- do służby w wojskach powietrznodesantowych
szej formacji ma obowiązek wykonać w roku (najwięcej osób zostaje odrzuconych ze wzglępięć skoków ze spadochronem. I choć są one du na skrzywienie kręgosłupa).
Pierwszym krokiem w kierunku wojskowego
wpisane w naszą profesję, to nie one są tu
najważniejsze. Spadochron to dla żołnierzy spadochroniarstwa jest ukończenie 48-godzintylko sposób dotarcia na pole walki”, podkre- nego szkolenia spadochronowo-desantowego na
śla płk Grzegorz Grodzki, zastępca dowódcy poziomie podstawowym. Część teoretyczna
6 Brygady Powietrznodesantowej. „Oczywi- kończy się czterogodzinnym egzaminem i trzeście desantowanie wymaga treningu. Z kon- ba z niego dostać minimum czwórkę. Kandydat
tuzjowanego czy rannego spadochroniarza musi także zaliczyć na co najmniej ocenę dobrą
armia nie będzie miała żadnego pożytku”, egzamin z WF-u. „Takie szkolenie jest w każdej
jednostce, która wykonuje skoki spadodaje oficer.
dochronowe. Kursy prowadzi także
6 Brygada Powietrznodesantowa
Ośrodek Szkolenia Aeromobilnoto jedyna formacja w Wojsku Pol-Spadochronowego w Leźnicy Wielskim, która jest gotowa, by całością
kiej. W tym roku wyślemy tam około
sił wykonać desant spadochronowy.
30 żołnierzy, ale potrzeby brygady są
Nie znaczy to wcale, że tylko jej żołdziesięć razy większe”, tłumaczy
nierze wypełniają takie zadania.
ppłk Wojciech Turek, szef pionu spaSpadochronową siłą są także
„W 6 Brygadzie
25 Brygada Kawalerii Powietrznej 90% żołnierzy skadochronowo - lotniczego 6 BPD.
oraz dwa pułki: 2 Pułk Rozpoznaw- cze na spadochro„Dlatego szkolimy również we właczy z Hrubieszowa i 9 Pułk Rozpo- nach desantowych
snym zakresie”, dodaje oficer.
AD-95. W takim wyznawczy z Lidzbarka Warmińskie- padku mówimy
Z czego wynikają takie duże pogo. Ponadto w skokach spadochro- o masowym desan- trzeby przeprowadzenia szkolenia
nowych specjalizują się jednostki towaniu”, mówi
podstawowego w Szóstej? Por. Zbippłk Wojciech
wojsk specjalnych.
gniew Haczyk, oficer bezpieczeńTurek z 6 BPD.
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W ARMII WYKORZYSTUJE SIĘ
JESZCZE SPADOCHRONY
GRUPY D. NA TAKICH CZASZACH SKACZĄ ŻOŁNIERZE
W TANDEMACH, OPERATORZY
Z PSAMI LUB SPRZĘTEM
stwa skoków 6 BPD, wyjaśnia, że duża jest rotacja żołnierzy w brygadzie. Spadochroniarze odchodzą, bo kończą już służbę wojskową, nie mogą wykonywać skoków
ze względu na stan zdrowia lub kontuzje albo przenoszą
się do innych jednostek, głównie do wojsk specjalnych.
„Na ich miejsce przychodzą ludzie, których musimy
szkolić od podstaw”, przyznaje.
Szkolenie w jednostkach wojskowych to jednak rozwiązanie doraźne. Zgodnie z założeniami spadochroniarze
wojsk lądowych mają się przygotowywać w leźnickim
ośrodku. Powstały niemal dekadę temu OSAS szkoli rocznie kilkuset żołnierzy na różnych poziomach. „W kolejnych latach planowane jest zwiększenie liczby kursantów.
Chcemy w ten sposób w pełni zaspokoić potrzeby jednostek pod względem szkoleniowym”, wyjaśnia ppłk Rafał
Meresiński, komendant OSAS-u.
Podstawowy kurs w Leźnicy Wielkiej trwa cztery tygodnie. Podczas zajęć teoretycznych żołnierze poznają
np. budowę spadochronu, zasady jego użycia, ćwiczą
układanie spadochronów i trenują w najnowocześniej-

szym w Polsce ośrodku szkolenia naziemnego. Dowiadują się również, jak należy się zachować w sytuacjach
awaryjnych, czyli np. gdy nie otwiera się prawidłowo
spadochron główny (tzw. kicha) albo linki są przerzucone przez czaszę (kalafior). Na koniec wojskowi muszą zdać egzamin. Odpowiadając na kilkadziesiąt pytań, nie mogą sobie pozwolić nawet na jedną pomyłkę.
Później są oceniani także podczas sprawdzianu naziemnego.
Po dwóch tygodniach nauki uwieńczonych sukcesem
żołnierze zaczynają praktyczną część kursu. „Skoki na
spadochronach AD-95 serii drugiej wykonywane są na lotnisku w Leźnicy Wielkiej z pokładu samolotu M-28 lub
śmigłowca W-3 Sokół. Odbywają się one z wysokości
400 m”, mówi ppłk Meresiński. Każdy z kursantów ma
zaliczyć pięć skoków. Pierwsze dwa są bez żadnego wyposażenia, trzeci – z bronią, czwarty – z zasobnikiem, a piąty to skok w nocy. „Jeżeli plany pokrzyżuje nam pogoda
i nie mamy warunków na desantowanie, to tak planujemy
zajęcia, żeby jego uczestnicy cały czas mieli co robić.
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TEMAT NUMERU / SPADOCHRONIARZE

PODCHORĄŻY
Z CZASZĄ

M I C H A Ł

N I W I C Z

S

zkolenie spadochronowe przechodzą podchorążowie Akademii
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dotyczy to wojskowych studentów uczących się na kierunku dowodzenie
w grupie osobowej aeromobilnej
i w grupie rozpoznania ogólnego. Każdego roku naukę rozpoczyna około
20–30 osób, a szkoleniem spadochronowo-desantowym są objęci po pierwszym roku nauki. Wówczas podchorążowie trafiają do Ośrodka Szkolenia
Aeromobilno-Spadochronowego w Leźnicy Wielkiej. Tam kończą kurs podstawowy i uzyskują tytuł skoczka spadochronowego. Kolejny etap wtajemniczenia mają po trzecim roku studiów
– wówczas zaliczają kurs z wykonywania skoków ze spadochronami desantowymi grupy B, tj. na spadochronach
szybujących (około 12–15 skoków).
Ponadto podczas studiów przyszli dowódcy pododdziałów aeromobilnych

biorą udział w wielu szkoleniach taktycznych z żołnierzami 6 BPD, połączonych z praktycznym desantowaniem.
Doskonalą wówczas swoje umiejętności w praktycznym wykonywaniu skoków spadochronowych z samolotów transportowych C-130
i C-295 z bronią i wyposażeniem. Po ukończeniu czwartego
roku studiów podchorążowie
przechodzą także szkolenie
dotyczące zrzutów tary
desantowej. Szacuje
się, że każdy podchorąży z grupy aeromobilnej w czasie studiów wykonuje nawet do 30 skoków
– na spadochronach z grupy A i grupy B, a podchorąży
z rozpoznania – do
20 skoków.

W dalszym ciągu doskonalą się np. w składaniu spadochronów, ćwiczą na wieży spadochronowej. Rozpoczynają również szkolenie aeromobilne, które m.in. przygotowuje ich do współdziałania ze śmigłowcami – uczą się zjazdów na linach i poznają procedury na pokładzie statku
powietrznego”, opisuje komendant Ośrodka Szkolenia
Aeromobilno-Spadochronowego.
Kadra ośrodka przyznaje, że czasami żołnierze są skreślani z listy kursantów, bo np. mają lęk przed skakaniem
albo lęk wysokości. „Między legendy trzeba włożyć historie o tym, że żołnierza wypycha się ze statku powietrznego. Nikt w ten sposób nie pomaga podjąć decyzji o skoku.
Tu nie ma nic na siłę. Z doświadczenia natomiast wiem, że
strach pojawia się po drugim skoku. Pierwsze zadania wykonuje się niejako z rozpędu. A potem zaczynają się kło-
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poty z lękiem, np. przed lądowaniem, kontuzją albo nieprawidłowym napełnieniem się czaszy spadochronu głównego. Taki stres żołnierze zwykle pokonują, ale oczywiście
są wyjątki”, potwierdza por. Haczyk z 6 BPD.
Opowieści o wypychaniu skoczka denerwują
ppłk. Meresińskiego. „Absolutnie nikt tak nie robi. Ja
nie znam takich metod, a instruktorem spadochronowym
jestem już od 21 lat. Ale na kursie podstawowym spotykamy się czasami z zabawnymi sytuacjami. Podam przykład. Do znudzenia powtarzamy, że ląduje się ze złączonymi nogami. Komendę »nogi razem!« kursanci słyszą
niemal non stop. I choć w ośrodku szkolenia naziemnego wszyscy wykonują te czynności poprawnie, to podczas skoku niejednemu żołnierzowi zdarza się lądować
z nogami rozłączonymi. Kursant pytany, dlaczego nie
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dodatkowego urlopu. W wypadku żołnierzy z kompanii
szturmowych na tym szkolenie spadochronowe zwykle się
kończy. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Jak tłumaczą
spadochroniarze z 6 BPD, zależy to od tego, jak ułoży się
ścieżka zawodowa. „Jeżeli żołnierz nabierze doświadczenia w skokach, ma odpowiednie predyspozycje fizyczne
i psychiczne, to możemy go skierować na szkolenie spadochronowe na wyższym poziomie, czyli na spadochrony
desantowe grupy B. W naszym wypadku to AD2000M”,
dodaje szef pionu spadochronowo-lotniczego 6 BPD. Na
takie szkolenie kierowani są żołnierze z pododdziałów rozpoznawczych, zabezpieczenia desantowania oraz kandydaci na instruktorów spadochronowych.
Te kursy mają kilka poziomów.
W 2017 roku żołnierze wykonali
Pierwszy jest przeznaczony dla żołblisko 60 tys. skoków spadochronowych. Najwięcej w wojskach ląnierzy pododdziałów rozpoznawdowych skakali wojskowi z 6 Bryczych, którzy nigdy nie skakali na
gady Powietrznodesantowej,
spadochronach szybujących. W przy25 Brygady Kawalerii Powietrznej
oraz 2 i 9 Pułku Rozpoznawczego.
padku pierwszego poziomu szkolenie
Poza tym skoki wykonują żołnierze
teoretyczne może się odbywać rówjednostek sił powietrznych i wojsk
nież w jednostkach. Żołnierze najspecjalnych.
pierw uczą się techniki skoku, eksploatacji sprzętu, układania spadochronu i dużo uwagi skupiają na sytuacjach
niebezpiecznych. Tych jest ponad 20. Chodzi tu np. o pęknięcie linki sterowniczej, równoczesne otwarcie dwóch
spadochronów czy rozerwanie czaszy głównej. Po tygodniu teorii przychodzi czas na zweryfikowanie zdobytych
umiejętności w praktyce. Skoczkowie wykonują 30 skoków z wysokości do 1500 m.
Bardziej skomplikowany kurs to B-2. Tu wojskowi spadochroniarze wzbijają się już na wysokość do 3 tys. m,
wykonują skoki z kombinowanym systemem otwarcia,
czyli na tzw. długą stabilizację, skaczą z wyposażeniem
i uczą się latać w grupach czteroosobowych. „Zaczynamy
na tym poziomie wprowadzać przeloty. Oznacza to, że
wykonał zaleceń, nie jest w stanie tej sytuacji wytłuma- żołnierz otwiera wysoko spadochron i leci np. kilka kilometrów do celu”, wyjaśnia jeden z instruktorów Ośrodka
czyć”, opowiada ppłk Meresiński.
Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego.
Trzeci, najwyższy poziom szkolenia na spadochronach
WYŻSZA SZKOŁA SKAKANIA
Po pięciu wykonanych skokach żołnierz dostaje odzna- grupy B, to skoki z wysokości do 4 tys. m. Żołnierze skaczą
kę wojsk powietrznodesantowych i tytuł skoczka WPD. także na długą stabilizację, ćwiczą przeloty w dzień i w no„W 6 Brygadzie 90% żołnierzy skacze na spadochronach cy. Uczą się wykorzystywać przyrządy nawigacyjne do ladesantowych AD-95. W takim wypadku mówimy o maso- tania bez widoczności ziemi, np. w chmurach. „To jest
wym desantowaniu”, tłumaczy ppłk Turek z Szóstej i do- szkolenie wymagające dużych zdolności. W trakcie lotu
daje: „Żołnierz z tytułem skoczka jest już przygotowany spadochroniarze za pomocą środków łączności współprado wykonania zadania bojowego. Potem każdego roku, by cują z prowadzącym grupę i muszą bez najmniejszych odpodtrzymać zdobyte umiejętności, ma obowiązek oddania stępstw ustawić się w określonym przez niego kierunku loprzynajmniej pięciu skoków”. Za wykonaną normę sko- tu. To jest niezbędne, by się nie zderzyć w powietrzu,
ków ze spadochronem wojskowi dostają dodatek desanto- np. gdy leci się w chmurach”, tłumaczy ppłk Meresiński.
wy i żywnościowy, a po dziesięciu skokach – dziesięć dni Oficer wyjaśnia, że taki kurs przechodzą żołnierze dopiero
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6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA TO JEDYNA FORMACJA
W WOJSKU POLSKIM, KTÓRA JEST GOTOWA, BY CAŁOŚCIĄ SIŁ WYKONAĆ
DESANT SPADOCHRONOWY

po trzech latach skakania: „Muszą mieć co najmniej
60 skoków na koncie i odpowiednie doświadczenie”.
NA WYSOKIM C
Szkolenie na spadochronach szybujących z grupy C
(np. TPDS, Feniks, Falcon, Student, SOV) jest przeznaczone wyłącznie dla żołnierzy z pułków rozpoznawczych
i 6 Brygady Powietrznodesantowej, którzy m.in. mają zostać instruktorami spadochronowymi albo będą wykonywać zadania w skrytym rozpoznaniu. Kursy na kilku poziomach w OSAS są bardzo wymagające. Przez pierwsze
dwa tygodnie żołnierze szkolą się z teorii i latają w tunelu
aerodynamicznym. W „słoiku” spędzają średnio trzy godziny, z czego jedna jest przeznaczona na loty z zasobnikiem. „Czas spędzony w tunelu dopasowujemy do indywidualnych potrzeb skoczka. Wiemy, że kursanci już doskonale potrafią latać ze spadochronem. Dlatego
skupiamy się na umiejętnościach potrzebnych od momentu opuszczenia samolotu do chwili otwarcia czaszy”, opisuje mjr Sarnowski, zastępca kierownika OSAS-u. Dodaje
także, że podczas szkolenia w tunelu aerodynamicznym
żołnierze uczą się np. utrzymywania odpowiedniej sylwetki i wszystkich manualnych czynności dotyczących pracy
ze spadochronem. Przyznają też, że latanie w tunelu znacząco skróciło szkolenie i podniosło jego jakość. „Tunel
daje także poczucie bezpieczeństwa. Nie musimy się teraz
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bać o człowieka w powietrzu, gdy na reakcję jest czasami
tylko kilka sekund. A jako instruktor odpowiadam za życie
skoczka. Lot z prędkością 220 km/h to nie jest zabawa”,
uzupełnia ppłk Meresiński.
Jak wykorzystać żołnierzy po takim szkoleniu? Ci specjaliści służą np. w 6 BPD w tzw. grupach awangardowych, które desantują się jako pierwsze – przed zrzutem
masowym – w konkretne miejsce. „Dodatkowo w kompanii rozpoznawczej 6 BPD każdy z plutonów ma swoją
specjalizację. W jednym służą żołnierze wyszkoleni do
wykonywania skoków spadochronowych do wody, w innym – do skoków w górach. Do działania przygotowuje
się także pluton specjalizujący się w skokach wysokich,
czyli nawet z 10 tys. m”, wyjaśnia ppłk Wojciech Turek
z dowództwa 6 BPD.
TLEN DLA WYBRANYCH
Skoki z użyciem aparatury tlenowej to domena wojsk
specjalnych. Skoki wysokie (tak nazywa się każdy z wysokości powyżej 4 tys. m) w tym roku wykonywali już specjalsi jednej z jednostek. Pod koniec stycznia z pokładu
C-130 Hercules odbyło się desantowanie na wysokości
6,5 tys. m. „Miki”, który jest w armii rekordzistą w skokach tlenowych – ma ich już około 40 – przyznaje, że tego
rodzaju działania w wojsku może wykonywać niewielu
żołnierzy. „Oczywiście są to skoczkowie z dużym do-

M A R I U S Z
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CHOĆ SPADOCHRONY
SĄ WPISANE W ICH
PROFESJĘ, TO NIE ONE
SĄ NAJWAŻNIEJSZE.
TAK NAPRAWDĘ SŁUŻĄ
ŻOŁNIERZOM TYLKO DO
TEGO, ŻEBY DOTRZEĆ
NA POLE WALKI

„Powinniśmy jak
najszybciej przygotowywać wybrane
grupy żołnierzy do
skoków z dużych
wysokości”, mówi
ppłk Rafał Meresiński, komendant
OSAS-u.

świadczeniem, którzy wcześniej ukończyli szkolenie na wszystkich poziomach w grupach A, B
i C. Kandydat do skoków tlenowych musi obowiązkowo przejść badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej i szkolenie w komorze niskich ciśnień”, opisuje komandos.
Zgodnie z obowiązującymi od niespełna
dwóch lat przepisami, żeby żołnierz mógł skoczyć z wysokości powyżej 6 tys. m, wcześniej
musi to zrobić dwa razy z 5 tys. Wykonuje dwa
skoki na wolne spadanie i na przelot, czyli
otwarcie spadochronu nisko nad ziemią oraz zaraz po opuszczeniu statku powietrznego. Taki
skoczek jest wyposażony w specjalny kombinezon, hełm, okulary i ciepłe rękawice. Ma także
maskę tlenową i butlę indywidualną. Na pokładzie samolotu oddycha tlenem z konsoli (jedna
konsola wystarcza dla ośmiu skoczków), a tuż
przed skokiem przełącza się na sprzęt osobisty.
„Dobór wyposażenia przy wysokich skokach
jest kluczowy. Tu nie chodzi tylko o przyjemność ze skakania. Na 10 tys. m temperatura spada do minus 60oC”, opisuje „Miki”. Nie każdy
sprawdzi się w zadaniach na tak dużych wysokościach. „Może pojawić się hipoksja, czyli niedotlenienie. Wtedy odczuwa się silny ból głowy,
są trudności z przełykaniem śliny, pojawiają się
zaburzenia słuchu i jest kłopot z wykonywaniem najprostszych czynności. Taka osoba, jeśli
nie otrzyma pomocy, w końcu traci świadomość”, wyjaśnia inny ze skoczków.

W skokach wysokich, jak podkreślają, liczy
się przede wszystkich skryte wykonanie zadania. Żołnierze, jeśli chcą pozostać niezauważeni, muszą skakać z maszyn imitujących cywilne.
Nikt nie namierzy kilku skoczków, którzy z wysokości 10 tys. m na spadochronie dolecą do celu oddalonego o 50 km. Przed każdym skokiem
wysokim żołnierze przechodzą jeszcze trening
naziemny.
Wojska lądowe także myślą o skokach tlenowych. Do szkolenia w tej dziedzinie przygotowany jest ośrodek w Leźnicy, a do działania –
6 Brygada Powietrznodesantowa. „Gestorem
sprzętu tlenowego są wojska specjalne. Teraz
czekamy na dopuszczenie tej aparatury do eksploatacji”, tłumaczy ppłk Meresiński.
Gen. bryg. Grzegorz Hałupka, dowódca
6 Brygady Powietrznodesantowej, przyznaje, że
formacja dąży do zdobycia nowych zdolności:
„Skoki z dużych wysokości można podzielić na
skoki High Altitude High Opening połączone
z przelotem spadochronowym oraz High Altitude Low Opening wykonywane z dużej wysokości z otwarciem spadochronu na wysokości nie
większej niż 1500 m. Szkoleniem tym objęci są
żołnierze pododdziałów rozpoznawczych”, tłumaczy i dodaje: „Możliwości, jakie niesie za sobą wykonanie skoków wysokich, to przede
wszystkim zwiększenie zasięgu przelotu w wypadku skoków typu HAHO nawet do 50 km
oraz zapewnienie skrytości działania. To najwyższy stopień zaawansowania w szkoleniu
spadochronowo-desantowym”.
Nie oznacza to, że 6 Brygada chce dublować
zdolności wojsk specjalnych. „Nasi żołnierze
w ten sposób będą mogli prowadzić dalekie rozpoznanie obiektów i przeszkód. Nie możemy
zrzucać ludzi bezpośrednio nad celem z wysokości kilkuset metrów, bo to ich zdemaskuje”,
podkreśla por. Haczyk z 6 BPD. Podobnego
zdania jest komendant OSAS-u. Ppłk Meresiński akcentuje zwłaszcza to, że działanie skoczka
powinno być maksymalnie niewidoczne. „Desant zwiadowców nawet z 4 tys. m nie ma sensu,
bo wtedy widać i słychać samolot. Moim zdaniem powinniśmy jak najszybciej przygotowywać wybrane grupy żołnierzy do skoków z dużych wysokości. My jesteśmy gotowi do tego
zadania. Mamy przeszkolonych ludzi, zatwierdzone programy i dokumenty. Mam nadzieję, że
ruszymy z nauką jeszcze w tym roku”.
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Z Krzysztofem Kubiszewskim
o trenowaniu swobodnego spadania
w kontrolowanych warunkach rozmawiały
Ewa Korsak i Magdalena Kowalska-Sendek.

J

aką rolę w szkoleniu skoczków spadochronowych
odgrywa tunel aerodynamiczny?
W tunelu symulowane jest swobodne spadanie,
czyli czas od momentu opuszczenia statku powietrznego do otwarcia spadochronu. Oswajamy więc skoczka
z tym, co będzie się działo z jego ciałem po wyskoczeniu
z samolotu. Uczymy też, jak otworzyć spadochrony –
główny i zapasowy, a także jak poradzić sobie z sytuacjami niebezpiecznymi. Tunel odpowiada w stu procentach
temu, co dzieje się w powietrzu, no może z wyjątkiem tego, że tutaj ściany ograniczają nam przestrzeń.
Pan uczył się swobodnego spadania w klasyczny sposób, czyli w powietrzu...
Tak, mogę więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że szkolenie w tunelu jest o wiele szybsze. W czasie jednego skoku ze statku powietrznego szkolący się
skoczek ma tylko około 50 s swobodnego spadania. To-
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warzyszą mu instruktorzy AFF-u [accelerated free fall,
czyli nauka wolnego spadania z asekuracją], którzy muszą wykorzystać ten króciutki czas, by pokazać, jak wygląda właściwa sylwetka i później nad nią pracować.
W tunelu stajemy obok szkolonego człowieka i spokojnie, aż do skutku przekazujemy mu informacje: wydłuż
ręce, wydłuż nogi, wygnij biodra, zrób to jeszcze raz,
i jeszcze raz. W powietrzu trudno korygować błędy na
bieżąco. Poza tym, jeśli skoczek popełnia jakiś poważny
błąd, instruktor otwiera mu spadochron i kończy się element nauki swobodnego spadania aż do kolejnego skoku. W tunelu szkolenie trwa do skutku.
Jak wygląda szkolenie osoby początkującej?
Może się to wydać mało znaczące, choć wcale tak nie
jest, ale zaczyna się od instruktażu. Przekazuję informacje, które i mnie, i kursantowi ułatwiają pracę. Ustalamy
na przykład sygnały, za pomocą których będziemy się
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komunikować. To jest też czas, kiedy trzeba poradzić sobie ze stresem i spięciem mięśni. Nieelastyczna sylwetka
nie będzie pracowała dobrze w tunelu. Wyjaśniam więc,
jak działa tunel, tłumaczę, że strugi powietrza są po to,
by nam pomóc, a nie przeszkadzać. No i proszę
o uśmiech, bo wówczas rozluźniają się mięśnie i można
zacząć pracować nad sylwetką. Potem uczę skoczka symetrii, bo odpowiednie ułożenie ciała pozwala nam spadać płasko w jednym kierunku. Ręce muszą być na tej
samej wysokości, biodra wygięte przed siebie, nogi tej
samej długości. Jeśli zaburzymy którąś stronę, wpadniemy w obroty. Pierwsze sekundy w tunelu to taka walka
z kursantem. Bo trzeba się przyzwyczaić do tego, co tu
się dzieje. Trwa to zwykle nie więcej niż minutę. Potem
staram się ustawić sylwetkę płaską, czyli horyzontalną
na brzuchu. Robię to za pomocą sygnałów. Kiedy widzę,
że kursant na nie reaguje, to mamy sukces. Jeśli nie, to
mu pomagam.
Co się dzieje, gdy kursant zorientuje się, o co chodzi?
Wtedy zaczyna się przyjemna część szkolenia. Kursanci wkładają na siebie makiety spadochronów, zasobników,
sprzęt i broń. Wszystko to waży około 30 kg. Zwiększamy
również prędkość napływających strug powietrza – początkowo do około 170–180 km/h, później do ponad 200.
Sylwetka się nie zmienia, ale dochodzi świadomość, że
ma się na sobie sprzęt, który sporo waży i trzeba nad nim
panować. Jego wahnięcia mogą spowodować sytuacje niebezpieczne. Na przykład przejście do niełatwej pozycji na
plecy. Trzeba więc wiedzieć, jak wrócić do sylwetki płaskiej, jak balansować swoim ciałem.

wszystkie zalecane czynności. Tu nie ma czasu na wahania czy pomyłki.
Kiedy żołnierz potrafi zachować już sylwetkę płaską,
lata z zasobnikami, zna procedury awaryjne, to czego
jeszcze może się w tunelu nauczyć?
Możemy tu zrobić o wiele więcej, w zależności od potrzeb szkolonych żołnierzy. Ja latałem w tunelu z podłączoną butlą tlenową, noktowizją, płetwami, w kamizelce
kuloodpornej, a nawet z makietą psa bojowego. Żołnierze
mogą też ćwiczyć latanie w grupach. Wtedy uczą się, jak
dopasować swoje prędkości, by opadać równomiernie. To
ważna umiejętność dla służących w pododdziałach rozpoznawczych lub specjalnych.
Pamięta Pan kryzysowe momenty w tunelu?
Takich sytuacji było trochę, ale na kursie instruktora
tunelowego uczymy się bardzo szybkiego, niemal odruchowego działania. Kiedy widzę, jak szkolony przeze
mnie człowiek układa swoje ciało, mogę przewidzieć, co
za chwilę się stanie. Mam ułamek sekundy, by zareagować, skorygować sylwetkę albo przechwycić szkolonego
i razem z nim od nowa właściwie ułożyć ciało. Nauczyłem się tego na trzytygodniowym kursie w Słowacji,
gdzie trenowała pierwsza grupa instruktorów. Dziś czuję się pewnie ze swoimi umiejętnościami, ale chciałbym
umieć jeszcze więcej. Na tym skorzystają szkoleni przeze mnie ludzie.

W Polsce rozwija się cywilny rynek, jest coraz więcej
miejsc, w których można w ten sposób polatać. Zauważył Pan tę modę?
Oczywiście. Oprócz latania rekreacyjnego rozwija się
Jakie jeszcze sytuacje kryzysowe można przećwiczyć
jednak również to profesjonalne. Są różne zawody, w któw tunelu?
Najczęstszą niebezpieczną sytuacją jest wywrócenie rych biorą udział także żołnierze. Najrozmaitsze konkurensię na plecy, ale z zasobnikiem. Postępowanie wtedy jest cje, takie jak RW-4 – latanie w formacji czteroosobowej
proste – trzeba wrócić do sylwetki płaskiej, bo otwarcie płasko, czy VFS-4 – latanie w formacji wertykalnej czterospadochronu w takim momencie może spowodować je- osobowej. Każda z tych figur to efekty długiej i ciężkiej
go awarię. A gdy w panice skoczek będzie próbował pracy. Zawodnicy panują nad swoim ciałem przy prędkości
strug powietrza wynoszącej nawet
otworzyć spadochron zapasowy, to
WIZY TÓWKA
280 km/h. Im wyższa ta prędkość,
straci ostatnią deskę ratunku. Awarii
tym większa precyzja jest potrzebna.
może być naprawdę bardzo dużo.
PLUT. KRZYSZTOF
Na każdą jest jakiś sposób?
Trzeba znać odpowiednie procedury. Kolejno wykonywać zalecane
czynności, nie panikować. Służy do
tego pamięć mięśniowa, którą wyrabiamy w tunelu. To ma wyglądać
tak: jest problem, skoczek go diagnozuje i automatycznie wykonuje

KUBISZEWSKI

O

d 11 lat służy w Ośrodku Szkolenia
Aeromobilno-Spadochronowego
25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. W 2011 roku został instruktorem spadochronowym, dwa lata później
tunelowym. Ma za sobą ponad 500 skoków ze spadochronem.

Latanie zawodowe wymaga wielu
godzin treningów, ale takie szkolenie jest efektywne. Szybko dostrzega Pan efekty swojej pracy.
To prawda. Cieszę się, kiedy widzę,
że moi kursanci zrobili takie postępy,
że dzisiaj właściwie reprezentujemy
ten sam poziom.
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Na wieży spadochronowej żołnierze
nie tylko uczą się
techniki skoku, lecz
także oswajają
z wysokością.

Huśtawka i skocznia – na takich przyrządach szkolą się
skoczkowie spadochronowi w czasie podstawowego
kursu w Leźnicy Wielkiej.

MANEWRY
NA TRAPEZIE

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

25
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KADR / ĆWICZENIA

PRZYSZLI SKOCZKOWIE RZADKO
ODPADAJĄ ZE SZKOLENIA PODSTAWOWEGO. ZWYKLE MAJĄ DUŻĄ
MOTYWACJĘ

P

odstawowe szkolenie spadochronowe
może się odbywać w przykoszarowych
ośrodkach szkolenia naziemnego, znajdujących się w jednostkach powietrznodesantowych i rozpoznawczych. Najnowocześniejszy taki obiekt jest jednak w podległym
25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej Ośrodku
Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego
w Leźnicy Wielkiej. „To jedyne takie miejsce
w Polsce. Ośrodek szkolenia naziemnego powstał rok temu. Zbudowano go z wykorzystaniem rozwiązań innych armii, m.in. amerykańskiej i francuskiej”, mówi ppłk Rafał Meresiński, komendant OSAS-u.
Przyszli skoczkowie mają tu do dyspozycji
kilka przyrządów, dzięki którym ćwiczą
wszystkie elementy skoku ze spadochronem od
momentu opuszczenia statku powietrznego, aż
do lądowania. Zaczynają od jednej z makiet
maszyn: W3 Sokół, CASA, Hercules, Bryza,
Mi-8 lub Mi-17. Makiety są wykonane na wzór
statków powietrznych – mają taki sam układ
miejsc na pokładzie, świateł, drzwi i ramp. „Tu
kursanci uczą się wszystkich czynności, które
muszą wykonać, zanim wyskoczą. Tego, jak reagować na znaki instruktora pokładowego, na
sygnały świetlne, jak sprawdzać sprzęt, jak

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

podpiąć się do liny desantowej, a następnie jak
ustawić się w drzwiach lub na rampie, przyjąć
odpowiednią sylwetkę i wyskoczyć”, mówi
mjr Zbigniew Sarnowski, zastępca komendanta
OSAS-u.
Kolejny punkt treningu to trapez, czyli miejsce, gdzie kursanci wiszą nad ziemią w specjalnych uprzężach. Tu ćwiczą czynności
skoczka od momentu oddzielenia się od statku
powietrznego do wylądowania. Dowiadują się,
jak przyjąć właściwą sylwetkę, manewrować
ciałem i linkami spadochronu. „Poza techniką
skoków ćwiczą też sytuacje niebezpieczne
i awaryjne. Mogą się one wiązać z nieprawidłowym działaniem sprzętu, np. gdy spadochron się nie otworzy, poplączą się linki, gdy
trzeba użyć spadochronu zapasowego”, mówi
mjr Sarnowski. Uczą się też, jak powinna wyglądać sylwetka skoczka, gdy musi wylądować
w lesie, i jak zareagować, kiedy niezamierzonym miejscem lądowania jest dach budynku
czy zbiornik wodny.
Technikę lądowania pionowego trenują na
skoczni trójstopniowej, czyli na około dwumetrowym podwyższeniu, z którego zeskakują w określony sposób. Uczą się odpowiednio
układać ciało do lądowania i trzymać nogi ra-
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W OSAS SPĘDZAJĄ
KILKA GODZIN
DZIENNIE. TAK WYRABIAJĄ NAWYKI
NIEZBĘDNE PRZY
PIERWSZYM I KOLEJNYCH SKOKACH
SPADOCHRONOWYCH

Młodych skoczków zasad spadochroniarstwa uczą doświadczeni instruktorzy. Po kilku tygodniach intensywnego szkolenia teoretycznego i treningu na ziemi mogą wykonać swój pierwszy skok na spadochronie AD-95.

zem podczas przyziemienia. To miejsce to tylko wstęp
do szkolenia z lądowania dynamicznego. Do tego służy
przyrząd zwany huśtawką. Żołnierz na wysokości 3 m
łapie drążek zawieszony na linie i po chwili lotu musi
bezpiecznie stanąć na ziemi. „Lądowanie dynamiczne,
czyli z prędkością postępową, zdarza się np. kiedy wieje silniejszy wiatr. Najważniejsze to nauczyć się tu lądowania na złączonych nogach, potem głębokiego
przysiadu i, jeśli jest taka potrzeba, położenia się na lewy bądź prawy bok”, mówi mjr Sarnowski. To samo
ćwiczenie jest powtarzane na skocznio-zjeżdżalni, tyle
że tu żołnierze „skaczą” już z 5 m, większa jest też
prędkość lądowania.
Najważniejszą częścią ośrodka szkolenia naziemnego
jest 18-metrowa wieża. „Przyszli skoczkowie mogą na

niej przećwiczyć wszystko, czego uczyli się na ziemi. To
jest też forma eliminowania tych, którzy mają lęk wysokości”, mówi ppłk Rafał Meresiński, komendant OSAS-u. Na
szczycie wieży znajdują się balkony, czyli makiety statków powietrznych. To z nich wyskakują żołnierze. Są
przypięci do specjalnej liny, przypominającej tyrolkę.
„Przyjmują właściwą sylwetkę, potem mają element opadania, przyjmują sylwetkę do lądowania i lądują. Ćwiczą
więc tak naprawdę cały skok, a nie jego poszczególne
elementy”, mówi mjr Sarnowski.
Raczej nie zdarza się, że ktoś nie zdaje egzaminu kończącego kurs. Ale bywało, że żołnierze odpadali w trakcie szkolenia. „Widzimy już na wczesnym etapie, kto nie
robi żadnych postępów. Nie każdy przecież nadaje się na
skoczka”, mówi ppłk Meresiński.
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M A G D A L E N A K O WA L S K A - S E N D E K

Oswajanie Arktyki
Desantowali się w zaspy śnieżne, szkolili się z taktyki i trenowali
przetrwanie w warunkach arktycznych. Spadochroniarze 6 Brygady
Powietrznodesantowej doskonalili swe umiejętności w Kanadzie.

N

a szkolenie w trudnych warunkach klimatycznych 6 Brygada skierowała w tym roku do Kanady żołnierzy z 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. „Kontynuujemy zaczętą przed kilku laty współpracę z armią kanadyjską.
Regularnie wysyłamy pododdziały z różnych brygadowych jednostek. Chcemy, by umiejętności działania
w warunkach subarktycznych mieli żołnierze wszystkich
batalionów”, tłumaczy por. Agata Niemyjska, oficer prasowy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Zastępca dowódcy Szóstej podkreśla natomiast, że szkolenie w takim kli-
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macie ma znaczenie strategiczne. „Obszar działania
NATO wynika z położenia państw członkowskich, również w rejonach graniczących z Arktyką. Ponadto stratedzy wskazują ten rejon jako przyszły potencjalny kierunek działań. Taka zmiana wynika m.in. z uruchamiania
nowych szlaków komunikacyjnych z Azji do Europy”,
mówi płk Grzegorz Grodzki.
Oficer podkreśla, że szkolenia w rejonie arktycznym to
już standard. Takie kursy przechodzą np. żołnierze kanadyjscy, amerykańscy, ale też norwescy i szwedzcy. „Państwa sojuszu chcą mieć pewność, że w razie zagrożenia,

29

powołując się na art. 5 traktatu północnoatlantyckiego,
z pomocą ruszą żołnierze przygotowani do takich działań”, wyjaśnia pułkownik i dodaje: „6 Brygada, która jako
formacja jest mobilna i ma zdolności do przerzutu spadochronowego, szkoli w takim klimacie swoich ludzi. Przez
ostatnich kilka lat trening arktyczny przeszło ponad stu
spadochroniarzy”.

spotkanie z ziemią”, przyznaje st. kpr. Grzegorz Popik.
Szkolenie spadochronowe to jednak nie wszystko. Polacy wzięli także udział w kursie wspinaczki – na początku
ćwiczyli na ściance, by później spróbować swoich sił na
zamarzniętym wodospadzie. Poznali także zasady bytowania w klimacie subarktycznym. Uczyli się, jak używać
toboganów i rozbijać namioty.
Uczestniczyli również w ćwiczeniach taktycznych
„Pégase Nordique”. Kanadyjsko-polska kompania spadochroniarzy miała zdobyć lotnisko i zniszczyć znajdującą
się na nim stację lokacyjną rebeliantów. Zadanie miało się
rozpocząć od desantu na zamarznięte jezioro w pobliżu
lotniska, ale ze względu na złe warunki pogodowe loty wstrzymano. Żołnierze przystąpili do
wykonywania zadania tak, jakby właśnie
odbyło się desantowanie. Z całym
ekwipunkiem przeszli po zamarzniętym jeziorze i przeprowadzili szturm
na lotnisko. Na koniec wycofali się do
lasu, gdzie musieli rozbić obozowisko
i spędzić noc. Szkolenie taktyczne zakończył skok spadochronowy w bazie
Valcartier z pokładu śmigłowca CH-47
Chinook.

DESANT W ŚNIEŻNY PUCH
Szturmani z Bielska do Kanady wyjechali w dwóch turach. W pierwszej kolejności do Quebecu ruszyli żołnierze z 2 kompanii szturmowej 18 Batalionu. Spadochroniarze za ocean polecieli na zaproszenie 22 Królewskiego
Regimentu Armii Kanadyjskiej, który stacjonuje w bazie
Valcartier. Na miejscu dołączyli do tamtejszej kompanii
powietrznodesantowej.
Dwutygodniowy pobyt Polaków został podzielony
na dwie części: szkoleniową i taktyczną. Po krótkiej
aklimatyzacji żołnierze zapoznali się z jednostką, jej
tradycjami, historią i wyposażeniem. „Zanim ruszyliśmy w teren na zajęcia praktyczne, Kanadyjczycy wyposażyli nas w odpowiedni sprzęt”, opowiada por. Piotr
Wojnarowski, dowódca plutonu. Polacy dostali np. specjalistyczne obuwie arktyczne, które jest przystosowane
do działania w niskich temperaturach
PRAWDZIWE WYZWANIE
i wilgoci, rakiety śnieżne, namioty, DZIAŁANIA
Prawdziwą szkołę przetrwania
kuchenki, lampy i piecyki do ogrzew niskich temperaturach mieli żołwania oraz tobogany, czyli sanie W TERENIE
nierze z plutonu rozpoznawczego
śnieżne do przewożenia ładunków NIE UŁATWIAŁA
18 Bielskiego Batalionu Powietrznolub rannych.
ŻOŁNIERZOM
desantowego, którzy do Kanady poŻołnierze przeszli także podstawojechali na trzy tygodnie. Zwiadowcy
we, naziemne szkolenie spadochro- POGODA. W CIĄGU
trafili do Happy Valley-Goose Bay,
nowe. Poznali budowę i zasady dzia- DNIA TEMPERATURA
kanadyjskiego miasta w prowincji
łania spadochronów CT-1, uczyli się SPADAŁA DO MINUS
Nowa Fundlandia i Labrador, gdzie
o kanadyjskich procedurach obowiąstacjonują żołnierze 5 Kanadyjzujących w czasie desantowania, za- 15 STOPNI, NOCĄ BYŁO
skiej Dywizji. „Przeszliśmy podsadach zachowania na pokładzie sa- JUŻ MINUS 30
stawowy kurs przetrwania w wamolotu oraz w czasie lotu ze spadochronem. „Zasady desantowania są tam bardzo zbliżone runkach zimowych, taki jaki zaliczają kanadyjscy żołdo tych obowiązujących w Polsce. Szkolenie było jed- nierze. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie”,
nak obowiązkowe, bo przygotowywało nas do skoków przyznaje st. kpr. Rafał Joka z 18 bpd.
Pobyt bielskich zwiadowców w Kanadzie podzielony
z pokładu C-130 Hercules”, mówi dowódca polskiego
plutonu i dodaje, że najważniejszą zmianą jest jednak to, był również na dwie części. Na początek żołnierze wzięli
że w Polsce z pokładu tej maszyny żołnierze desantują udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym, a potem
w ćwiczeniach taktycznych. „Razem z nami szkolili się
się przez boczne drzwi, a w Kanadzie z rampy.
Po szkoleniu naziemnym przyszedł czas na skok z wy- Kanadyjczycy i Amerykanie. Wszystko zaczęło się od
sokości 400 m. „Temperatura powietrza nie była bardzo wykładów. Uczyliśmy się o różnych stopniach odmrożeń
niska, bo wynosiła zaledwie minus 10 stopni Celsjusza, i przeciwdziałaniu im, poznawaliśmy zasady odżywiania
więc skok był całkiem przyjemny. Najfajniejsze dla przy niskich temperaturach. Kanadyjczycy podkreślali, że
skoczków było jednak miękkie lądowanie. Wpadliśmy choć jest zimno, koniecznie musimy pamiętać o piciu wobowiem w metrową warstwę puchu, która zamortyzowała dy”, opisuje plut. Artur Adamczyk, dowódca plutonu

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

1 8

B P D

TEMAT NUMERU / SPADOCHRONIARZE

ZANIM POLACY WYRUSZYLI W TEREN
NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, KANADYJCZYCY
WYPOSAŻYLI ICH W ODPOWIEDNI SPRZĘT

„NASZ BATALION
STACJONUJE
W BESKIDACH,
więc myślę, że uda
się nam w Polsce
przećwiczyć kanadyjskie patenty”,
mówi plut. Artur
Adamczyk, dowódca plutonu zwiadowców.

zwiadowców, i dodaje: „Zawsze trzeba mieć
przy sobie wodę. Manierkę powinno się mieć
blisko ciała, po wewnętrznej stronie kurtki,
dzięki temu nie zamarznie”.
Na koniec zajęć teoretycznych żołnierze zdali egzamin pisemny i zostali dopuszczeni do
części praktycznej. „Kanadyjczycy pokazali
nam cały ekwipunek, jakiego używają do bytowania w zimie. Były to m.in. rakiety śnieżne,
tobogany, ale także namioty, naczynia, kuchenki i lampy naftowe oraz piły i różnego rodzaju
narzędzia służące do cięcia lodu i śniegu.
„Najpierw pokazali nam, jak korzystać z tego
sprzętu, a później musieliśmy wszystko robić
sami. Na koniec szkolenia praktycznego znowu czekał nas egzamin. Trzeba było na czas
rozbić dziesięcioosobowy namiot, osypać go
śniegiem, a potem odpowiednio w środku
urządzić i ogrzać. Mieliśmy na to 20 minut,
ale nam wystarczył kwadrans”, podkreśla
plut. Adamczyk. Po wszystkich sprawdzianach
żołnierze ruszyli w teren, by w praktyce
sprawdzić nabyte wcześniej umiejętności. Budowali jamy śnieżne w pięciometrowych zaspach, konstrukcje z lodu i śniegu przypominające igloo, tipi z drewna i gałęzi, a na koniec
dnia rozłożyli obozowisko, w którym spędzili
noc. „Uczyliśmy się także polować – było zakładanie wnyków na króliki, tropienie karibu,
ćwiczyliśmy też rozpalanie ognisk różnymi
sposobami. Takich survivalowych umiejętności uczyliśmy się od żołnierzy 5 Dywizji, ale
i od kanadyjskich rangersów”, podkreśla
plut. Adamczyk. Działania w terenie nie ułatwiała żołnierzom pogoda. W ciągu dnia tem-
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peratura spadała do minus 15 stopni, nocą było
już minus 30.
Po tygodniowym survivalu przyszedł czas na
trening ogniowy i taktyczny podczas międzynarodowych ćwiczeń „Northern Sojourn ’18”.
Zwiadowcy wyposażeni w karabinki C7 i C9
na strzelnicy trenowali celność w dzień i w nocy. „Byliśmy w składzie kompanii, która rozdzielała dwie strony konfliktu. Na terenie kontrolowanym przez przeciwnika mieliśmy prowadzić patrole rozpoznawcze, szukać
lądowisk dla śmigłowców i samolotów”, opisuje plut. Adamczyk. Żołnierze prowadzili patrole w dzień i w nocy. Poruszali się pieszo –
w rakietach śnieżnych lub na skuterach. „To
była chyba najbardziej ekscytująca część szkolenia. Jeżdżąc po terenie skalistym, nie mogliśmy przekroczyć 20 km/h, ale na zamarzniętym jeziorze można było znacznie przyspieszyć”, opisuje dowódca polskiego plutonu.
Spadochroniarze podkreślają, że do Polski
wrócili z ciekawymi obserwacjami dotyczącymi
postępowania w bardzo niskich temperaturach.
Za przykład podają to, że Kanadyjczycy całe
oporządzenie, plecaki i broń trzymają w nocy
przed namiotami. „Nie można wnieść sprzętu
do ciepłego miejsca, bo później broń zacznie się
»pocić«, złapie wilgoć, a następnego dnia zamarznie”, mówi st. kpr. Joka. Zwiadowcy przyznają także, że niektóre techniki spróbują wprowadzić w swojej jednostce. „Nauczyliśmy się
nowych metod budowania schronień w śniegu.
Nasz batalion stacjonuje w Beskidach, więc myślę, że uda się nam w Polsce przećwiczyć kanadyjskie patenty”, zaznacza plut. Adamczyk.
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Wykuwanie
Szkolenie stricte spadochronowe obejmowało
naukę ułożenia ciała przy wyskoku i reakcji na komendy instruktorów. Ostatnim elementem
treningów w Szkocji był skok
z wieży spadochronowej, zbudowanej przez Polaków.

P

ierwsze pomysły utworzenia formacji skoczków
spadochronowych, którzy desantowaliby się do
okupowanej ojczyzny, a potem szkoliliby członków podziemia, pojawiły się już w grudniu 1939
roku we Francji. Przeszkód, by te zamierzenia zrealizować, było wiele, w tym ta najważniejsza: skąd wziąć samolot, z którego mogliby skakać cichociemni? Udało się
je jednak pokonać dzięki uporowi kapitanów Macieja
„Kotwicza” Kalenkiewicza i Jana „Chomika” Górskiego,
twórców idei cichociemnych.
„Nie poddawali się. 14 lutego 1940 roku, czyli prawie rok przed pierwszym zrzutem cichociemnych,
Górski i Kalenkiewicz złożyli gen. Sikorskiemu projekt nawiązania łączności z okupowanym krajem drogą lotniczą. Podali też 16 kandydatów do skoku. Tydzień później gen. Sosnkowski zwrócił się w tej sprawie do gen. Józefa Zająca, dowódcy Lotnictwa
i Obrony Przeciwlotniczej, z prośbą o umożliwienie
rozpoczęcia szkolenia desantowego oraz oddania sko-

cichociemnych
Jak Polacy szkolili się
przed desantowaniem
do okupowanej ojczyzny.

ku”, mówi Tomasz Jasionek z Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
OD IDEI DO SZKOLENIA
W końcu szkolenie ruszyło. W październiku 1940 roku
rozpoczął się pierwszy polski kurs spadochronowy w brytyjskim ośrodku Central Landing School w Ringway.
„Podstawowe szkolenie desantowe ukończyło 12 polskich
oficerów”, wyjaśnia Jasionek. „Wbrew temu, co się niektórym wydaje, nie było one jakoś wyjątkowo zaawansowane. Właściwie chodziło o podstawy, tak żeby kandydaci na cichociemnych i kurierów nie pozabijali się, skacząc.
Oswajano ich też z lotami na dużej wysokości. Uczono zachowania w samolocie, kolejności skakania, techniki lotu
i lądowania czy też budowy spadochronu”.
Pojawił się też w końcu samolot. „Udało się go zdobyć
od Brytyjczyków. Francuzi twierdzili, że nie mają odpowiedniej maszyny. Rzeczywiście nie mieli czy uważali,
że nie warto pomagać Polakom? Trudno powiedzieć”,
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Przyszli cichociemni musieli przejść między innymi tak zwany kurs korzonkowy, czyli umiejętności przetrwania w lesie bez żywności. Na
zdjęciu żołnierze przygotowują posiłek z królika.

zastanawia się Jasionek. „Na szczęście wśród Polaków był
mjr Jan Jaźwiński, o którym dzisiaj mało kto pamięta. Miał
znajomości w SOE [Special Operations Executive, brytyjska tajna agencja rządowa, której zadania polegały m.in. na
prowadzeniu dywersji, koordynacji działań politycznych
i propagandowych, wspomaganiu ruchu oporu w okupowanych państwach w czasie II wojny światowej], dzięki czemu namówił Brytyjczyków do współpracy. Skusił ich możliwością wykorzystania danych wywiadowczych, które mogliby dla nich zdobywać Polacy”.
W kolejnych latach trenowanie cichociemnych odbywało się w dwóch miejscach: w brytyjskim ośrodku spadochronowym w Ringway lub ośrodku treningowym
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Szkocji. Ten
drugi to legendarny „małpi gaj”, w którym znajdowały
się tor przeszkód oraz wysoka wieża, gdzie cichociemni
trenowali przed debiutanckim skokiem z samolotu. Szkolenie w Szkocji trwało od dwóch do nawet czterech tygodni. „Miało na celu nie tylko naukę techniki oddawania
skoku, ale też uelastycznienie przyszłego skoczka, zasiedziałego przez długi czas w szkockich garnizonach”, pisał w książce „Cichociemni” Jędrzej Tucholski.
Dzięki ćwiczeniom ich ciała nabierały elastyczności
i sprężystości. Taki trening przeszedł również Aleksander
Tarnawski „Upłaz”, jedyny żyjący dziś cichociemny. „Byliśmy na bezludziu, pośród przepięknej przyrody. Do dziś
wspominam góry, czyste jeziora, potoki, które kaskadami
płynęły przez skały i plażę wprost do oceanu. Naprawdę
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piękna okolica. Przeszedłem tam trwający kilka tygodni
»physical training«. To było typowe szkolenie sprawnościowe: biegi, marsze, walka wręcz. Codziennie przygotowywaliśmy się także do skoków spadochronowych. Ćwiczyliśmy działanie na wysokościach, np. skok z wysokości
pierwszego piętra, wspinaczkę na skały i zjazd na linie na
plażę. To wcale nie było takie wymagające, jak się wszystkim wydaje. Ale jak się ma 20 lat, to nic nie jest trudne!”,
wspominał Tarnawski. Szkolenie stricte spadochronowe
obejmowało naukę ułożenia ciała przy wyskoku i reakcji
na komendy instruktorów. Ostatnim elementem treningów
w Szkocji był skok z wieży spadochronowej, zbudowanej
zresztą przez Polaków.
SPADOCHRON Z JEDWABIU
Dalsza część szkolenia odbywała się już w Ringway.
Żołnierze skakali kilka razy, w tym raz w nocy. Nie było to
jednak regułą. „Program ulegał stałym modyfikacjom.
Początkową liczbę czterech skoków z samolotu powiększono ostatecznie do ośmiu, a mianowicie: dzienne –
dwa z balonu i pięć z samolotu oraz jeden nocny”, pisał
Tucholski. Cichociemni skakali z niewielkich wysokości
na spadochronach Irvin o średnicy około 8 m. Ich czasza,
wykonana z mocnego jedwabiu, została uszyta z 28 trójkątnych płatów. „Między nimi było wszytych 14 jedwabnych linek. Ich końce mocowano po siedem do każdej
z czterech szelek nośnych, opinających ciało skoczka, te
zaś łączyły się za pomocą części metalowych”, opisuje

Elżbieta Zawacka

Ośrodek treningowy
1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej w Szkocji

w kombinezonie cichociemnego –
spadochroniarza Armii Krajowej
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Ośrodek Central Landing
School w Ringway
Ośrodek
w Audley
End House

Na kursy szkoleniowe
przyjęto łącznie

2413
605
Nie zaliczyło
szkolenia

1808

CICHOCIEMNI
103

Do skoku
skierowano

Do kraju ostatecznie
poleciało jedynie

579

316

zostało zabitych
w walce, w obozach
lub po torturowaniu
przez Gestapo.

9 zginęło po wojnie
z rąk sowieckich
tajnych służb

badacz cichociemnych. Spadochron otwierał się automatycznie. „Linka życia” łączyła czaszę spadochronu ukrytego w pokrowcu z uchwytem w samolocie. Gdy skoczek
wyskakiwał, linka pękała, a spadochron otwierał się bardzo szybko, bo już po dwóch sekundach.
Kurs został opisany w sprawozdaniu, które przygotował ppłk Albin Habina, jego uczestnik, a zarazem komendant II rzutu Komendy Głównej Związku Walki
Zbrojnej. Raport z 27 listopada 1940 roku szczegółowo
opisuje, co działo się w Ringway od momentu zbiórki
przyszłych skoczków, przez zajęcia teoretyczne, ćwiczenia fizyczne po sam skok. Podpułkownik nie szczędzi
krytycznych uwag i informuje, że o szkoleniu uczestników powiadomiono zbyt późno, przez co część z nich się
spóźniła. Zwrócił też uwagę na to, by kursu nie nazywać
„specjalnym”, bo wzbudza to niepotrzebne zainteresowanie. Dalej Habina opisuje jego elementy: gimnastykę
i trenowanie skoków z wysokości około 2 m, skok z linką
przeciwważną z 7 m, zapoznanie się ze spadochronem,
naukę zakładania go i obchodzenia się z nim na wietrze
po wylądowaniu oraz jego składanie.
Podczas kursu, w którym wziął udział, odbyły się trzy
loty kilkudziesięciominutowe na wysokości 400–600 m,
a na koniec skok z wysokości około 200–300 m. Pułkownik pisze, że do skoku zgłosił się jako pierwszy: „Twierdzę, iż pierwszy skok jest właściwie egzaminem sprawdzającym psychikę i wytrzymałość fizyczną. Dobre
i świadome wykonanie skoku zapewnia, iż »zrzucony na

1

Wśród cichociemnych była
tylko jedna kobieta. Elżbieta Zawacka desantowała
się do Polski w nocy z 9 na
10 września 1943 roku.

spadochronie kurier nie zawiedzie pod tym względem
przełożonych, którzy go wysyłają«”. Były to spostrzeżenia ujęte w tajnym, wojskowym raporcie. Tymczasem
Aleksander Tarnawski o swoim pierwszym skoku opowiada w bardziej emocjonalny sposób: „Po treningu fizycznym w Szkocji przeszedłem szkolenie spadochronowe. To było ciekawe, bo nigdy wcześniej nie leciałem
samolotem. Pamiętam, że w kadłubie był otwór przypominający studzienkę. Trzeba było usiąść na brzegu, później odepchnąć się i wyskoczyć. Na początek instruktorzy chcieli nas oswoić z samolotem i wysokością. Patrząc
na ziemię przez tę dziurę w kadłubie z wysokości 200 m,
pomyślałem, że nie skoczę. Ale następnego dnia poszło
bez problemu. Zrobiłem sześć skoków, pięć w dzień i jeden w nocy. To było niezwykle przyjemne, euforyczne
przeżycie. Spadochron się otwiera, człowiek wisi w powietrzu, a jak samolot odleci, to jest przyjemna cisza.
Później szybko przybliża się ziemia. Lądowanie i już!”.
Pod koniec 1943 roku ośrodek szkolenia spadochroniarskiego powstał również we Włoszech – w niewykończonych budynkach sanatorium w Ostuni, pomiędzy
Bari a Brindisi. Kurs prowadzono tam w podobny sposób
jak w Wielkiej Brytanii.
Po upadku powstania warszawskiego rozwiązane zostały placówki odbiorcze i skoki już się nie odbywały (ostatni
był w grudniu 1944 roku). Szkolenia cichociemnych również. Ostatnie przeprowadzono we Włoszech w lipcu,
a w Wielkiej Brytanii we wrześniu 1944 roku.
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ona zaledwie przygrywkę do całej serii
niełatwych zadań.

P I O T R

TG-18-1 bywają nazywane
arktycznymi. A przecież stanowi

L E O N I A K / 3 F O

Bergen od kręgu polarnego dzieli
kilkaset kilometrów, ale pogoda często
przypomina, dlaczego ćwiczenia

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

36

ARMIA / MARYNARKA WOJENNA

G

łębokość – od 20 do blisko
600 m. Długość – 30 km.
Szerokość – od 1,5 do
6 km. Wąsko. Tak wąsko,
że przez każdą z burt widać ląd. Przeważnie są to
wysokie na kilkaset metrów skalne zbocza i ściany. Do tego dochodzi jeszcze spory ruch: statki, promy, wycieczkowce...
Pływanie po norweskich fiordach wymaga nie
tylko dobrego przygotowania, lecz także intuicji.
Bo często wszystko dzieje się tam tak szybko, że
na pomoście nawigacyjnym brakuje już czasu,
by dokładnie studiować mapy. Nawigatorom musi wystarczyć jeden rzut oka, zwłaszcza jeśli myślimy o pływaniu takim, jak podczas TG-18-1.
„Okręty formowały szyk i ruszały naprzód.
Na sygnał z dowództwa ćwiczeń nagle zmieniały się prędkość i kierunek. Ukryte w fiordach
okręty podwodne musiały na to odpowiednio zareagować”, tłumaczy kmdr por. Paweł Werner,
dowódca polskiej fregaty rakietowej ORP „Gen.
K. Pułaski”. Kpt. mar. Arkadiusz Frącz, dowódca pionu eksploatacji, który odpowiada m.in. za
okrętową siłownię, potwierdza tę dynamikę działania: „Cała wstecz, cała naprzód, zwrot w jedną
stronę, w drugą. Co chwilę zmieniające się nastawy silników. Wszystko to śledziłem z poziomu siłowni, wpatrując się w zegary i monitory.
I nawet tam takie prowadzenie okrętu robi spore
wrażenie. A może zwłaszcza tam. Bo wymaga
ono dużej pracy nie tylko od nawigatorów, ale
też od ludzi mojego pionu. Wszystko tu musi
być dopięte na ostatni guzik”.
SOJUSZ WE FIORDACH
TG-18-1 to jedne z najbardziej wymagających
ćwiczeń morskich w Europie. Ich organizatorem
jest marynarka wojenna Norwegii. „Tradycyjnie
już współgrają one z natowskimi »Dynamic
Guard« oraz częścią prestiżowego kursu Perisher
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dla dowódców okrętów podwodnych, który
wspólnie prowadzą Wielka Brytania, Holandia
i Norwegia”, wyjaśnia kpt. Endre Barane z Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii i dodaje:
„Manewry TG odbywają się co roku, ale tegoroczna edycja była rekordowa pod względem
liczby uczestników”.
Na wodach Morza Północnego, a także położonych w okolicach Bergen Bjoernafjord
i Sognefjord ćwiczyło 12 okrętów nawodnych
i dwa podwodne z ośmiu państw sojuszu północnoatlantyckiego, m.in. jedna z najnowszych
francuskich fregat rakietowych FGS „Provence”,
fregaty z Danii – HDMS „Niels Juel” oraz
Kanady – HMCS „St. John’s” operujące w natowskim zespole SNMG1 (Standing NATO
Maritime Group One), niemiecki zbiornikowiec FGS „Spessart” czy okręty podwodne
z Norwegii (HNoMS „Utstein”) i Holandii
(HNLMS „Dolfijn”). W tym gronie znalazła
się też polska fregata ORP „Gen. K. Pułaski”.
Marynarka Wojenna RP okręty na północ posyła regularnie. Dla polskich załóg to okazja do
zgrywania się z sojusznikami, a także sposobność, by poćwiczyć w warunkach, które często
ocierają się o ekstremalne. Manewry TG często
przecież nazywane są arktycznymi…
WIOSNA NA DOLE, NA GÓRZE ZIMA
Przymiotnik trochę na wyrost, bo dystans
dzielący Bergen od kręgu polarnego jest jednak
spory. Mimo wszystko pogoda, jak przyznają
marynarze, potrafi tam mocno zaskoczyć. „Kiedy weszliśmy do portu, w mieście panowała
niemal wiosna. W wolnej chwili postanowiliśmy więc wspiąć się na jedną z okolicznych
gór. Zaledwie 200 m wyżej zaczęła się zima.
Na szczycie brodziliśmy już w śniegu po kolana. A góra miała zaledwie 654 m”, opowiada
kpt. mar. Frącz. Podobnie jest na morzu. „Nawet kiedy termometry wskazują kilka stopni
powyżej zera, odczuwalna temperatura może
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W

yprawa ORP „Gen. K. Pułaski” na północ Europy miała wymiar dyplomatyczny. Na pokładzie fregaty odbyła się uroczystość nadania imienia polskiej szkole w Bergen. Patronem placówki została Marynarka Wojenna RP. To pierwsza zagraniczna szkoła, która zabiegała o taki przywilej. Po dwóch latach starań zgodę wydał minister obrony narodowej. Placówka powstała w 2008 roku. 140 dzieci emigrantów uczy się w niej m.in. historii i języka polskiego.

por. Werner. „Fale na Morzu Północnym są
wynosić nawet kilkanaście mniej. To efekt zimdłuższe i wyższe. Potrafią dać się we znaki nawet
nych, porywistych wiatrów”, wyjaśnia kmdr
dużym jednostkom i bardzo doświadczonym
por. Werner. A kiedy jeszcze przyjdzie mróz, to
załogom”, dodaje. Podczas tegorocznych ćwirzeczywiście można poczuć się jak w Arktyce.
czeń również była okazja, by poczuć siłę żyNa „Pułaskim” chłód specjalnie marynarzom
wiołu. „Jednego dnia wiatr na otwartym morzu
nie dokucza. Okręt przypomina dużą puszkę.
zaczął wiać z prędkością przekraczającą
Bulaje znajdują się w kilku zaledwie miejscach:
Kpt. Endre Barane
na pomoście nawigacyjnym, w mesie oficerskiej, z Królewskiej Mary- 100 km/h, a wysokość fal sięgnęła 8 m. W takabinie dowódcy i zastępcy. Reszta pomieszczeń narki Wojennej Nor- kich warunkach nie mogliśmy wykonać postawionych nam zadań. Podobnie jak inne okręty,
jest ich pozbawiona, a na pokłady zewnętrzne wegii: „Manewry
TG odbywają się co
musieliśmy schować się do fiordu”, wspomina
wychodzi się rzadko. W nocy ze względów bez- roku, ale tegoroczdowódca ORP „Gen. K. Pułaski”.
pieczeństwa jest to zabronione. „Bywa, że nie na edycja była rewidzimy słońca przez kilka dni. W pomieszcze- kordowa pod względem liczby uczestO ŁAMACZU KARIER I MARTWEJ FALI
niach okrętu zaś utrzymuje się komfortowa tem- ników”.
I my wróćmy na chwilę do fiordów. Fregaty
peratura”, zaznacza kpt. mar. Frącz. Arktyczne
warunki na własnej skórze mogli poczuć jedynie obserwa- dzielą się na zespoły, formują szyki, manewrują. Wyzwanie
torzy, którzy stali na zewnątrz pomostu nawigacyjnego duże, bo akwen wyjątkowo ciasny. Równie ciężko mają
i przez lornetki śledzili ruch na morzu, czy marynarze czu- jednak ci na dole. Okręty podwodne muszą śledzić kurs
fregat i robić uniki, jednocześnie przygotowując się do atawający na dziobie podczas wchodzenia do portu.
Tak czy inaczej zima na Północy może stanowić dla za- ku. Zgromadzeni na ich pokładach oficerowie mierzą się
łogi nie lada wyzwanie. „Fregaty typu Oliver Hazard Perry właśnie z jednym z najtrudniejszych zadań w swoim zawozostały przystosowane do działania w niskich temperatu- dowym życiu. Kurs Perisher, którego historia sięga I wojny
rach, w warunkach zalodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że światowej, zwany jest niekiedy łamaczem karier. Przepada
okręt może się wówczas zachowywać zupełnie inaczej niż w jego trakcie blisko jedna trzecia uczestników. Ci, którzy
zwykle”, podkreśla dowódca pionu eksploatacji i robi pro- zdołają przez niego przebrnąć, wchodzą do elity – mogą
ste wyliczenie. „Metr sześcienny lodu waży tonę. Warstew- dowodzić okrętami podwodnymi wszystkich typów.
Tymczasem symulowane pojedynki nie kończyły się na
ka o grubości kilku centymetrów na całym pokładzie znacząco zmienia ciężar jednostki. A to ma wpływ choćby na manewrowaniu. Fregaty wykonywały też zadania ZOP
(zwalczania okrętów podwodnych). Ich załogi poszukiwały
sposób, w jaki manewruje”.
Ale jest coś jeszcze groźniejszego – sztormy. „Trud- okrętów podwodnych oraz trenowały procedury związane
no porównać je z tymi na Bałtyku”, przyznaje kmdr z przygotowaniem do ataku. „Używaliśmy zarówno sonaru
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Załoga polskiej fregaty miała okazję przećwiczyć procedury awaryjne związane z pożarem na pokładzie, przebiciem kadłuba czy ratowaniem rozbitków, a także tankowanie na pełnym morzu.

SPORA CZĘŚĆ ZAŁOGI TO MŁODZI LUDZIE, DOPIERO ZBIERAJĄCY
DOŚWIADCZENIA. A ĆWICZENIA, TAKIE JAK TG-18 SĄ DOSKONAŁĄ SZKOŁĄ
podkilowego, który pozwala na poszukiwanie aktywne, jak
i holowanego, umożliwiającego poszukiwanie w sposób
bierny”, wyjaśnia kmdr por. Werner. W pierwszym wypadku z fregaty wysyłany jest sygnał. Jeśli dotrze on do podwodnej przeszkody, odbija się od niej i wraca. Dzięki temu
można namierzyć przeciwnika i podążać jego śladem.
W drugim – sonar zbiera sygnały emitowane przez okręt
podwodny. W ten sposób odpowiednio przeszkoleni marynarze potrafią odczytać jego pozycję. „Okrętów podwodnych poszukiwaliśmy i na otwartym morzu, i we fiordzie.
Nie jest to zadanie łatwe, choćby ze względu na zmienną
głębokość. We fiordach jednostka podwodna ma sporo
możliwości, by ukryć się niejako w cieniu cywilnej albo za
skalnym załomem. A jeśli operacja ZOP prowadzona jest
w nocy, skala trudności rośnie. Proszę wyobrazić sobie manewrowanie w takim akwenie bez pełnej widoczności”,
podkreśla dowódca ORP „Gen. K. Pułaski”.
Podczas TG-18-1 polscy marynarze ćwiczyli również
walkę w sytuacji, w której przeciwnik użyje zakłóceń radioelektronicznych. Kontener ze specjalistycznym sprzętem stanął na wyspie Fedje, na północ od Bergen. Obsługujący go operatorzy wysyłali sygnał zakłócający działanie
radarów czy urządzeń łączności na pokładach okrętów, które miały np. odeprzeć atak z powietrza. „Wymagało to uruchomienia specjalnych procedur. Nie mogę zdradzić szczegółów, zapewniam jednak, że radziliśmy sobie nieźle”,
podkreśla kmdr por. Werner. Załoga polskiej fregaty miała
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też okazję przećwiczyć procedury awaryjne związane z pożarem na pokładzie, przebiciem kadłuba czy ratowaniem
rozbitków, a także tankowanie na pełnym morzu. Paliwo
przetoczone zostało ze zbiorników FGS „Spessart”. Polski
okręt musiał się zbliżyć do tankowca na odległość kilkunastu metrów, a następnie przez pewien czas poruszać z nim
burta w burtę. O skali trudności tego zadania zaświadcza
prezentowany przez dowódcę filmik. „Proszę tylko spojrzeć, jak zachowują się okręty”, wskazuje oficer. Spoglądam więc na monitor telefonu. Na pierwszy rzut oka morze
wydaje się spokojne. A jednak zarówno „Pułaski”, jak
i „Spessart” rytmicznie poruszają się w górę i w dół. Rozbijana przez ich dzioby woda chwilami niemal wdziera się
na pokład. „W tamtym rejonie masy wody niekiedy odbijają się od skalnych ścian wokół fiordów i wracają. To
tzw. zjawisko martwej fali. Na Bałtyku tego nie doświadczymy”, podkreśla kmdr por. Werner i dodaje: „Spora
część naszej załogi to ludzie młodzi, dopiero zbierający doświadczenia. A takie ćwiczenia jak TG-18 to doskonała
szkoła. Pozawalają one zweryfikować wiedzę i umiejętności. Nam przede wszystkim przyniosły odpowiedź na pytanie, nad czym jeszcze musimy popracować… Choć ogólnie z ich rezultatów jestem zadowolony. „Takie przedsięwzięcia stanowią krok do standaryzacji sprzętu i procedur
obowiązujących w NATO”, zaznacza kpt. Barane. „To bardzo ważne z perspektywy zdolności do współpracy z najbliższymi sojusznikami”, podsumowuje.

GLOBALNE ROZWIĄZANIA PATRIOT

®

SKUTECZNE DZIŚ.
GOTOWE NA WYZWANIA JUTRA.
Raytheon dostarczy Polsce baterie Patriot zgodnie z wymaganiami i ze znaczącym
udziałem polskiego przemysłu. Patriot, stanowiący najnowocześniejszą na świecie,
sprawdzoną w boju obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, ewoluuje wraz
z nowo pojawiającymi się zagrożeniami, gwarantując bezpieczeństwo
14 państwom po umiarkowanych kosztach.

Raytheon.com/Poland

© 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

40

ARMIA / WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
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Musieli
oswoić się z hukiem,
odrzutem broni,
zapachem i dymem.
Ćwiczyli celność i skupienie oraz zajmowanie
właściwych postaw
strzeleckich.

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

Wejść

w buty terytorialsów
Dwóch podoficerów z 12 Dywizji Zmechanizowanej sprawdzało,
jak wygląda szesnastodniowe szkolenie podstawowe
wojsk obrony terytorialnej.

P

omysł na niecodzienne szkolenie powstał
w 12 Dywizji Zmechanizowanej, a konkretnie
w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie.
Dwóch podoficerów z dwudziestoletnim stażem
służby postanowiło sprawdzić, jak szkolą się terytorialsi.
Na eksperyment zgodzili się dowódca 12 Dywizji
gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak i dowódca wojsk
obrony terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła.
„Propozycja wspólnego szkolenia wyszła od podoficerów szczecińskiej dywizji. Żołnierze chcieli poznać naszą metodykę i zasady, jakimi się kierujemy w przygotowaniu młodych żołnierzy”, mówi dowódca WOT-u.
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Chociaż takiego eksperymentu w armii jeszcze nikt nie
przeprowadził, to formalności nie były skomplikowane.
„Oczywiście przełożeni wydali zgodę na wspólne szkolenie, ale wszystkie ustalenia odbyły się na poziomie podoficerów”, podkreśla st. chor. sztab. Andrzej Wojtusik,
starszy podoficer dowództwa WOT-u.
PODGLĄDANIE WOT
Mł. chor. Marcin Pawelski i st. sierż. Krzysztof Fiołka
z 5 Pułku Artylerii wzięli udział w szkoleniu WOT-u.
„To bardzo doświadczeni żołnierze, specjaliści z ogromną wiedzą. Mimo że w swojej jednostce mają ugrunto-
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ŻOŁNIERZE
ZDJĘLI SWOJE
NARAMIENNIKI I STALI SIĘ
REKRUTAMI.
PRZEZ NIESPEŁNA DWA
TYGODNIE
SZKOLILI SIĘ
DOKŁADNIE
TAK, JAK
CYWILE

waną pozycję zawodową, postanowili wyjść poza tzw.
swoją strefę komfortu”, mówi st. chor. sztab. Wojtusik.
Pomysłodawcą ukończenia szesnastodniowego szkolenia WOT-u był mł. chor. Pawelski. Podoficer przyznaje, że lubi wyzwania, naukę i chce ciągle poszerzać
swoje horyzonty. „Specjalizuję się w szkoleniu strzeleckim i mam uprawnienia cywilne w tej dziedzinie.
Ciekawiło mnie, jak w wojskach obrony terytorialnej
uczy się rekrutów strzelania. Nie było lepszego sposobu, by to sprawdzić, trzeba było samemu spróbować”,
opowiada.
St. chor. sztab. Andrzej Woltmann, starszy podoficer
dowództwa 12 Dywizji Zmechanizowanej, przyznaje, że
on sam nie miał nic przeciwko niecodziennemu szkoleniu. „Opinie o WOT są w wojsku różne, co często wynika z niewiedzy. Skoro podoficerowie postanowili sprawdzić, jak te wojska wyglądają od środka, to czemu nie?”,
podkreśla. „Dla mnie to było też ciekawe doświadczenie, bo uznałem, że jest interesujące to, czy żołnierze
mogą wnieść coś z wojsk operacyjnych do WOT-u, i czy
zadziała to także w drugą stronę. Czy podpatrzą jakieś
ciekawe rozwiązania, które my moglibyśmy później
wdrożyć w 12 Dywizji?”, dodaje.

Dwaj podoficerowie zameldowali się zatem w 53 Batalionie Lekkiej Piechoty w Siedlcach. Tam dołączyli do
grupy 50 kandydatów, którzy zaczynali szkolenie podstawowe. „Zaledwie kilka osób wiedziało o tym eksperymencie. Wtajemniczeni nie byli ani instruktorzy, ani
szeregowi. Podoficerowie działali anonimowo”, dodaje
st. chor. sztab. Wojtusik. Żołnierze zdjęli swoje naramienniki i stali się rekrutami. Przez niespełna dwa tygodnie szkolili się dokładnie tak, jak cywile, którzy zostają żołnierzami terytorialnej służby wojskowej.
Trafili do jednej kompanii szkolnej. Zostali zakwaterowani w namiotach, jedli to samo co szeregowi i posługiwali się takim jak oni wyposażeniem i umundurowaniem. „Szesnastka” zaczęła się od pobrania i dopasowania mundurów. Żołnierze mieli także na początku
zajęcia instruktażowe, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony informacji niejawnych. Potem przyszedł czas na zapoznanie się z budową broni i zasadami używania karabinka Beryl.
Każdego dnia o 5.30 rano była poranna zaprawa. Po
niej terytorialsi jedli śniadanie, a zaraz po posiłku meldowali się na pierwszych zajęciach. Uczyli się m.in.
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ARMIA / WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

oraz dowództwu WOT-u. „Nie
czołgania, poruszania się w terenie DO ZALET
przyszliśmy tu, by wytykać błędy
i taktyki. Poznawali także zasady
terytorialsom, ale żeby się czegoś
maskowania, sposoby komunikacji „SZESNASTKI” PODniewerbalnej – za pomocą gestów OFICEROWIE ZALICZAJĄ nowego dowiedzieć. Poznaliśmy
strukturę formacji. Kiedy byliśmy
i sygnałów. Mieli również szkolenie
DOSKONAŁE GOSPOprzez chwilę jej częścią, zauważyinżynieryjno-saperskie (uczyli się
liśmy wiele zalet tego szkolenia,
np. wykonywać stanowiska ognio- DAROWANIE CZASEM
ale wskazaliśmy także słabe strony.
we czy ustawiać miny przeciwpan- ORAZ DOBRE ZARZĄCzęsto krytykuje się WOT, a prawcerne) oraz z terenoznawstwa. To
da jest taka, że szesnastodniowe
nie wszystko. Żołnierze przeszli DZANIE ŚRODKAMI
szkolenie wystarczy, by dać żołniet a k ż e s z k o l e n i e m e d y c z n e BOJOWYMI
rzowi odpowiednie podstawy do
i z ochrony przed bronią masowego
rażenia (ćwiczyli np. zakładanie maski przeciwgazowej służby. To dobry wstęp do dalszego, specjalistycznego
przygotowania”, potwierdza mł. chor. Pawelski. Starna czas), mieli zajęcia z musztry i trening strzelecki.
Początkowo terytorialsi musieli oswoić się z hukiem, szy podoficer dowództwa 12 Dywizji st. chor. sztab.
odrzutem broni, zapachem i dymem. Ćwiczyli celność Woltmann przyznaje, że te doświadczenia zostaną doi skupienie oraz zajmowanie właściwych postaw strze- kładnie przeanalizowane i być może wykorzystane
leckich. Po kilkunastu godzinach treningu dostali ostrą w szkoleniu NSR-u i rezerwistów w szczecińskiej
amunicję. „Nie ukrywam, że właśnie szkolenie strzelec- dywizji.
Do zalet „szesnastki” podoficerowie zaliczają przede
kie interesowało mnie najbardziej. Z ciekawością obserwowałem, jak ludzie, którzy nigdy wcześniej nie trzy- wszystkim doskonałe gospodarowanie czasem oraz domali karabinka w rękach, uczą się obsługi broni, ćwiczą bre zarządzanie środkami bojowymi – amunicją i środna urządzeniu szkolno-treningowym Cyklop, potem kami pozoracji. „Spotkaliśmy tu wielu niezwykle warprzyjmują kolejne postawy strzeleckie i oddają pierwsze tościowych ludzi, m.in. dowódcę kompanii szkolnej,
strzały. Zresztą nie tylko obserwowałem, lecz także sam instruktorów przygotowanych przez byłych specjalsów
uczyłem się razem z nimi”, dodaje chor. Pawelski. Każ- skupionych w mobilnych zespołach szkoleniowych”,
dy z terytorialsów wystrzelał ponad 80 sztuk amunicji. opisuje mł. chor. Pawelski. „Dla mnie budująca była
To więcej niż szeregowi, którzy przechodzą szkolenie motywacja rekrutów. Spośród 50 terytorialsów nie znaleźliśmy nikogo, kto do WOT-u przyszedł dla pieniępraktyczne np. w narodowych siłach rezerwowych.
dzy. Ludzie mają silną motywację, chcą się szkolić, by
w razie zagrożenia być przygotowanym do obrony swoZADANIE ZALICZONE
Podoficerowie 12 Dywizji szkolenie podstawowe po- jego kraju i rodziny”, uzupełnia st. sierż. Fiołka.
Szkolenie miało oczywiście także słabe strony. Podrównywali do tego, które sami przeszli kilkanaście lat
temu. Otwarcie przyznają, że „szesnastka” w WOT by- oficerowie przyznają, że nie wszyscy instruktorzy byli
ła o wiele intensywniejsza. „To chyba było największe odpowiednio przygotowani do prowadzenia zajęć (dozwiązane z tym zaskoczenie dwutygodniowego ekspe- tyczy to głównie oficerów po rocznym studium). Artyrymentu. Nie spodziewałem się, że wysiłek jest aż tak lerzyści wskazują także, że większą rolę w szkoleniu
duży. Program był bardzo intensywny, a zajęcia świet- młodych żołnierzy, np. na poziomie drużyn, powinni
nie zaplanowane”, podkreśla chorąży Pawelski. Dodaje odgrywać podoficerowie, a nie oficerowie, bo jak mójednocześnie, że nie zaskoczyły go ani broń, ani meto- wią, kaprale doskonale mogą kierować szkoleniem drudyka szkolenia. Sierżant Fiołka dodaje jednak, że dla żyny, ale dowodzeniem plutonu zgodnie z zasadami
niego ciekawostką było to, że już na etapie szkolenia powinien się zająć podporucznik.
Podoficerowie z 12 Dywizji jako zawodowi żołnierze
podstawowego terytorialsi uczyli się systemu BLOS,
czyli bezpiecznego posługiwania się bronią. „Zgodnie ujawnili się pod koniec szesnastodniowego szkolenia.
z zasadami szeregowi WOT-u ćwiczą manualną pracę Nie brali udziału w zajęciach przygotowujących ich do
z bronią tylko lewą ręką, tak by prawa cały czas była na przysięgi wojskowej i oczywiście również w samej urorękojeści gotowa do oddania strzału. Szkolenia BLOS czystości. „Gdy na zbiórce stanęliśmy już w swoich
są prowadzone w wojskach operacyjnych, ale nie pod- mundurach jako podoficerowie, to szeregowi i niektórzy instruktorzy nie do końca mogli uwierzyć. To ciekaczas unitarek”, przyznaje.
Podoficerowie pod koniec swojego szkolenia przygo- wy eksperyment. Warto było”, podkreślają żołnierze
towali raport, który później przedstawili przełożonym z Dwunastej.
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Nie
czują
lęku
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Na przodzie
śmigłowca zwykle
jest strzelec pokładowy,
a pierwszy pilot siedzi w fotelu umieszczonym z tyłu.
Każdy pilot apache’a przechodzi trening, który pozwala mu pełnić
obie funkcje.

W chwili, kiedy piechota ściera się
z siłami przeciwnika, rolą pilota
AH-64 Apache jest zapewnienie jej
wsparcia z powietrza.
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Kpt. Daniel Liebetreu

M I C H A Ł

Z I E L I Ń S K I
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ego wygląd odpowiada wyobrażeniom o amerykańskim pilocie. Kpt. Daniel Liebetreu to mężczyzna po
trzydziestce, postawny, z mocno zarysowaną szczęką
i o inteligentnym spojrzeniu. Poza tym wręcz bije od
niego entuzjazm człowieka, który doskonale zdaje sobie
sprawę z elitarności swojej profesji. Za taką postawą kryje
się nie tylko pasja, lecz także doświadczenie. Jako pilot
AH-64D Apache wylatał 1500 godzin, z czego ponad 650
na misjach bojowych. W 2011 roku wraz z elitarną 82 Dywizją Powietrznodesantową trafił do Afganistanu. Przez
ponad 12 miesięcy dzień w dzień jego kompania wykonywała sześciogodzinne loty na trzech zmianach – porannej,
popołudniowej i nocnej. W letnich miesiącach, kiedy toczyły się najcięższe walki, pododdział kpt. Liebetreu
wchodził w kontakt z przeciwnikiem kilkakrotnie w ciągu
każdego tygodnia. Jak sam mówi, taki tryb życia szybko
staje się czymś naturalnym.
„Podczas misji byłem tak skupiony na powierzonych mi
zadaniach, że nigdy nie czułem lęku lub podekscytowania.
Świadomość, że w zasadzie powinniśmy się bać, przychodziła po locie, kiedy opuszczaliśmy już swoje śmigłowce.
Umiejętność odepchnięcia od siebie emocji, w tym nadmiernej ekscytacji, zdobywamy w czasie treningów. Osiągamy to także dzięki bardzo dokładnemu planowaniu”.
Misje w Afganistanie były trudne także ze względu na
warunki terenowe, w tym rozrzedzone na tej wysokości
powietrze i wszechobecny pył. W takim środowisku piloci
musieli mierzyć się z ogniem prowadzonym z broni strzeleckiej oraz rakietami wystrzeliwanymi z przenośnych
przeciwlotniczych zestawów rakietowych (man-portable
air-defence system – MANPADS). Według kpt. Liebetreu,
apache jest najlepszą na świecie konstrukcją przystosowaną
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Kpt. Daniel
Liebetreu (drugi
z lewej) jako pilot
AH-64D Apache
wylatał 1500 godzin, z czego
ponad 650 na misjach bojowych.

P R Y W A T N E

ARMIA / LOTNICTWO
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do odpierania tego typu ataków. Opancerzona kabina
chroni przed pociskami wystrzelonymi z broni małokalibrowej, a umieszczone na pokładzie radar i systemy wykrywania rakiet sprawdzają się w konfrontacji z uzbrojeniem talibów. Paradoksalnie najbardziej zawodnym elementem tej śmiercionośnej broni jest sam pilot.
„Szczerze mówiąc, sami dla siebie jesteśmy największym zagrożeniem. Śmigłowiec został tak dobrze zaprojektowany, że większość wypadków, do których doszło,
wynikała z błędu pilota. A paradoksem mojej służby jest
z kolei to, że najbardziej emocjonujące wydarzenia, jakie
przeżyłem w Afganistanie, rozegrały się na ziemi”.
MIASTO RAKIET
Leżąca w prowincji Chost baza Salerno (zamknięta
w 2013 roku) została nazwana przez żołnierzy miastem rakiet. Talibowie wielokrotnie ostrzeliwali wysuniętą pozycję Amerykanów, przystępowali także do otwartych szturmów. Jeden z nich nastąpił 1 czerwca 2012 roku. Rozpoczął się od eksplozji ciężarówki wypełnionej materiałami
wybuchowymi. Siła wybuchu była tak duża, że przerwała
trójwarstwowy system zasieków i betonowy mur. Przez
powstałą wyrwę na teren bazy przedarło się dziesięciu bojowników, każdy wyposażony w pas szahida.
„To była najgłośniejsza eksplozja, jaką kiedykolwiek
słyszałem. Fala uderzeniowa odkształciła drzwi, zniszczyła okna, wszystkie rzeczy walały się bez ładu po
naszym punkcie dowodzenia. Wybiegliśmy na zewnątrz,
żeby sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Całą okolicę spowił gęsty dym, tak że trudno było dostrzec coś dalej
niż na odległość 5 m. Wtedy nad naszymi głowami zaczę-
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ły latać pociski”. Grupa pilotów, w tym kpt. Liebetreu,
pobiegła w stronę swoich śmigłowców. „Niestety mój
ekwipunek nie znajdował się w kabinie, dlatego po dotarciu na lądowisko zacząłem pomagać innym ekipom w odpalaniu maszyn. W ciągu kilku minut wystartowały dwie
załogi, na szczęście niedługo później walki zaczęły dobiegać końca. Paru naszych żołnierzy zostało lekko rannych.
Sama eksplozja była niewiele słabsza od tej z Oklahomy
[zamach w Oklahoma City w 1995 roku] i uszkodziła infrastrukturę bazy, w tym naszą stołówkę. To był jedyny
dzień w ciągu całego tygodnia, w którym nie wzbiłem się
w powietrze!”.
Ataki talibów były codziennością w bazie Salerno, więc
żołnierze mieli sporo pracy. Do najczęstszych zadań pilotów AH-64 należało osłanianie pododdziałów patrolujących prowincję. Załoga amerykańskiego śmigłowca dysponuje zestawem rakiet Hellfire, Hydra 70 oraz 30-milimetrowym działkiem automatycznym M230. Awionika,
aparatura nawigacyjna i kamery na podczerwień pozwalają zaś wzbić się tą maszyną w powietrze w każdych warunkach atmosferycznych, także przy ograniczonej widoczności, i zaatakować cele oddalone nawet o 8 km. Nic
więc dziwnego, że piechota ceni sobie współpracę z pilotami. „Dostarczaliśmy wsparcie kilku konkretnym kompaniom. W każdej z nich służyli żołnierze odpowiedzialni za
CAS [Close Air Support, czyli bezpośrednie wsparcie lotnicze]. Ci goście doskonale zdawali sobie sprawę z naszych możliwości. Wiedzieli, gdzie szukać wroga i w jaki
sposób kierować naszym ogniem”, opowiada pilot.
Trudne sytuacje, do których dochodzi nie tylko w powietrzu, lecz także w chwilach odpoczynku w bazie,

tworzą poczucie szczególnej więzi wśród żołnierzy z bojówek i pilotów. W wypadku załóg
AH-64D wpływa na to także rotacja zadań przydzielanych konkretnym osobom. Na przodzie
śmigłowca zwykle jest strzelec pokładowy,
a pierwszy pilot siedzi w fotelu umieszczonym
z tyłu. Obaj mogą sterować statkiem powietrznym, ale najczęściej strzelec skupia się wyłącznie na obsłudze uzbrojenia, wszystkich sensorów
oraz radaru. Każdy pilot apache’a przechodzi
trening, który pozwala mu pełnić obie funkcje.
W powietrzu załogi praktycznie zawsze nie tylko
zamieniają się rolami, lecz także tworzą nowe
zespoły. Zwykle zestawia się w nich bardzo doświadczonego lotnika i nowicjusza, który pod
okiem starego wygi może doskonalić swoje
umiejętności. W jednej kompanii służy zaledwie
16 pilotów, dlatego w krótkim czasie mogą oni
stworzyć bardzo dobrze zgrany i świetnie znający swoje mocne oraz słabe strony zespół.
NOWE ZAGROŻENIA
Po powrocie z Afganistanu kpt. Daniel
Liebetreu przez ponad dwa lata służył w Korei
Południowej. Tamta misja znacząco różniła się
od tej z Bliskiego Wschodu, ale nie odbiegała
od niej pod względem trudności. Głównym za-

daniem pilotów w Azji było szkolenie koreańskich sił powietrznych. Pełnili oni także funkcję
odstraszającą przed ewentualną agresją z północy. Podobny charakter mają misje obecnie trwające w Europie. Amerykanie nie ukrywają, że
ich obecność na Starym Kontynencie ma zniechęcić Rosjan do konfrontacji z NATO.
Piloci AH-64 twierdzą, że to bardzo wymagające zadanie. Przyczyniają się do tego m.in. duże zalesienie terenu oraz skala prowadzonych
operacji. Niejednokrotnie w powietrzu jest nawet sześć maszyn jednocześnie, a same szkolenia charakteryzują się dużą intensywnością.
Dlatego kpt. Liebetreu został wybrany jako
OCT (observer, coach, trainer, czyli doświadczony żołnierz pełniący rolę doradcy podczas
ćwiczeń) przy Połączonym Wielonarodowym
Centrum Gotowości (Joint Multinational Readiness Center) w niemieckiem Hohenfels.
„Przygotowujemy się do walki z przeciwnikiem, który dysponuje znacznie większymi
możliwościami niż bojownicy w Afganistanie.
W ciągu dziesięciu lat służby zdobyłem doświadczenie w bardzo różnych środowiskach,
wierzę zatem, że moim obowiązkiem jest dzielenie się nim z żołnierzami młodszymi stażem.
I robię to każdego dnia”.
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PODCZAS MISJI BYŁEM TAK
SKUPIONY NA ZADANIACH,
ŻE NIGDY NIE CZUŁEM LĘKU.
ŚWIADOMOŚĆ, ŻE POWINIENEM SIĘ
BAĆ, PRZYCHODZIŁA PO LOCIE
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ARMIA / MISJE

PIOTR RASZEWSKI

Siedem kroków
do perfekcji

N

a tę chwilę czekali od grudnia 2016
roku. Wtedy bowiem, podczas ćwiczeń „Common Challenge” w Nowej Dębie, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada (LITPOLUKRBRIG) osiągnęła
pełną gotowość bojową. Po ponad roku sztabowcy z jednostki mogli rozpocząć swoją
pierwszą misję. W marcu ruszyli do Lwowa,
żeby szkolić dowództwo batalionów wojsk lądowych Ukrainy. „Zasadnicza misja brygady
wypełniana była jednak przez cały czas od momentu certyfikacji. Jednym z jej kluczowych
zadań jest pozostawanie w gotowości m.in. do
takiego działania, jak wspieranie szkolenia dowództw i sztabów pododdziałów afiliowanych”,
mówi gen. bryg. Zenon Brzuszko, dowódca
LITPOLUKRBRIG.

ŁĄCZNIK Z NATO
Wcześniej oficerowie Wielonarodowej
Brygady osiągali te cele poprzez organizację kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych,
m.in. „Maple Arch”, kiedy ćwiczyli razem
z armią kanadyjską, czy „Rapid Trident”
przygotowywanych wraz z dowództwem armii Stanów Zjednoczonych w Europie. Teraz jednostka wzięła na siebie cały ciężar
organizacyjny i samodzielnie przygotowuje
kurs dla ukraińskich żołnierzy. Zadanie to –
podobnie jak udział w zagranicznych operacjach stabilizacyjnych – wpisuje się w statutowe działanie lubelskiej brygady i zostało
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wyznaczone już w momencie jej tworzenia.
„Od początku jednym z celów brygady było
tworzenie platformy między sojuszem północnoatlantyckim a siłami zbrojnymi Ukrainy. Chodziło tu przede wszystkim o zadania
szkoleniowe, by zapoznać tamtejszą armię
z procedurami NATO i przygotowywać do
wspólnego działania”, tłumaczy gen. bryg.
Brzuszko.
Jednym z elementów pierwszej ukraińskiej
misji było czterotygodniowe szkolenie z planowania działań oraz podejmowania decyzji,
czyli military decision making process
(MDMP). Przy czym to rozwiązanie od początku funkcjonowało w Wielonarodowej Brygadzie. „Planowanie działań jest zwykle kwestią narodową i NATO nie narzuca, który system wykorzystywać. W Polsce mamy swój,
Litwa korzysta z MDMP, a jeszcze inaczej
działa to na Ukrainie”, przyznaje ppłk Dariusz
Czekaj, zastępca szefa Sztabu do spraw Operacyjnych LITPOLUKRBRIG, i dodaje: „Właśnie z tego powodu przyjęliśmy w naszej brygadzie MDMP. Chodzi przede wszystkim o to,
by lepiej funkcjonować w środowisku międzynarodowym. Na początku wiele dała nam
współpraca z Amerykanami, którzy wspomagali nas m.in. szkoleniowo. Uczyliśmy się
więc od najlepszych, tych, którzy stosują te
procedury na co dzień”.
Teraz rolę Amerykanów przejęli sztabowcy
z Wielonarodowej Brygady i to oni stali się

L I T P O L U K R B R I G

Oficerowie z Wielonarodowej Brygady uczą żołnierzy z Ukrainy
planowania operacji według natowskich standardów.
To pierwsza zagraniczna misja jednostki z Lublina.
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Pracowano głównie
na mapach. Ograniczono użycie komputerów, żeby maksymalnie zbliżyć
ćwiczenie do warunków bojowych,
gdzie nie zawsze
istnieje możliwość
skorzystania z takiego sprzętu.
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KURS DLA
UKRAIŃCÓW
TO AUTORSKI
POMYSŁ OFICERÓW WIELONARODOWEJ BRYGADY

instruktorami dla ukraińskich żołnierzy. Nasi wschodni sąsiedzi chcą
bowiem w całych siłach zbrojnych
wprowadzić system planowania
zgodny ze standardami NATO. Jednym z pierwszych kroków było właśnie szkolenie z udziałem oficerów
z Litwy, Polski i Ukrainy. Sztabowcy z LITPOLUKRBRIG przez cały marzec omawiali te
zagadnienia we Lwowie ze sztabem tamtejszego
1 Batalionu 80 Brygady Desantowo-Szturmowej.
„Naszym podstawowym zadaniem było zapoznanie
ukraińskich oficerów ze strukturą sztabów opartą na
sekcjach. Ich system wciąż jest skupiony na dowódcy,
który ma kilku zastępców od różnych spraw. To roz-

wiązanie podobne do funkcjonującego w Polsce do początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia”, opisuje ppłk Czekaj.

UKRAIŃSKA AWANGARDA
Batalion, który wziął udział
w pierwszym szkoleniu, nieco wyłamuje się z tych ram, bo jako jednostka afiliowana do
Wielonarodowej Brygady zaczął wdrażać u siebie ten
system o wiele wcześniej. „Dzięki temu sztab naszego
pododdziału był przystosowany do systemu sekcyjnego.
W praktyce nie jest on jednak podzielony na sekcje,
choć nasi oficerowie mają przypisane konkretne zadania”, przyznaje ppłk Oleh Balas, dowódca 1 Batalionu
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W trakcie drugiego ich role przejęli sztabow80 Brygady Desantowo-Szturmowej. Oficer
cy z batalionu, a instruktorzy pełnili jedynie
zaznacza jednocześnie, że szkolenie z oficerafunkcję doradczą. Finalnym sprawdzianem
mi LITPOLUKRBRIG było dla jego sztabowbył trzeci trening, gdy Ukraińcy samodzielców bardzo pożyteczne: „Dzięki tym zajęciom
nie wykonywali postawione zadanie, a szkomogliśmy jeszcze lepiej poznać procedury
leniowcy włączali się jedynie w momentach
NATO, które ćwiczymy od chwili afiliowania
krytycznych.
jednostki do Wielonarodowej Brygady. Mieliśmy też czas, by zadać pytania, które pojawia„Te warsztaty nie
ZMIANA MENTALNOŚCI
ły się podczas codziennych zadań i w trakcie są przeznaczone
Całe szkolenie było prowadzone w języku
działań prowadzonych przez nas na wschodzie wyłącznie dla jednostek afiliowaangielskim, a dodatkowym utrudnieniem był
Ukrainy”.
nych, lecz dla cabrak… sprzętu komputerowego. „PracowaliPytania i odpowiedzi mnożyły się po każ- łych wojsk lądośmy głównie na mapach. Mocno ograniczylidym etapie szkolenia, bo jego plan zbudowany wych Ukrainy. I to
śmy użycie komputerów, żeby maksymalnie
został modułowo. Pierwszy tydzień zdomino- ukraińscy oficerowie zdecydują,
zbliżyć ćwiczenie do warunków bojowych,
wały zajęcia teoretyczne. Instruktorzy zapo- które dowództwa
gdzie nie zawsze istnieje możliwość skorzystaznawali ukraińskich oficerów z organizacją będą przez nas
nia z pomocy takiego sprzętu”, przyznaje
sztabu, poszczególnymi sekcjami i ich rolą szkolone w kolejnych terminach”,
kpt. Płonka. „Zależało nam na tym, by przekaw MDMP. „Pokazaliśmy ukraińskim ofice- mówi gen. bryg.
zać ukraińskim żołnierzom nie tylko wiedzę.
rom, jak należy działać w systemie sekcji, Zenon Brzuszko,
Musieliśmy być pewni, że oni dobrze wykoa następnie przedstawialiśmy im wszystkie za- dowódca LITPOLUKRBRIG.
rzystają narzędzie, które im przekazaliśmy”,
dania w całym procesie planowania, które są
przypisane do konkretnych osób funkcyjnych w sztabie. podkreśla z kolei ppłk Dariusz Czekaj i dodaje, że szkoPotem uczyliśmy, jak wykorzystywać amerykański sys- lenie miało również na celu zmianę pewnego schematu
tem na szczeblu batalionu”, mówi mjr Mirosław myślenia o pracy sztabowców: „W ukraińskiej armii to
Bednarz, szef sekcji łączności S6 LITPOLUKRBRIG właśnie dowódca narzuca wszystkim swoją wolę. Pozoi jednocześnie jeden z instruktorów. Wtóruje mu ppłk stali przelewają ją jedynie na papier. Z kolei w MDMP
Dariusz Czekaj: „W MDMP każda sekcja jest istotna, bo to sztab wspomaga dowódcę, jest organem doradczym,
ma określoną rolę. Komórka operacyjna przygotowuje wskazuje mu różne opcje. Oczywiście nie umniejsza to
konkretny wariant naszego działania. Nie mógłby on po- jego roli. To wciąż do dowódcy należy ostateczna decywstać, gdybyśmy na przykład nie ocenili przeciwnika, zja i to on bierze odpowiedzialność za swoje rozkazy”,
więc potrzebni są ludzie od rozpoznania. Bez logisty- wyjaśnia oficer z LITPOLUKRBRIG.
Kurs z MDMP to autorski pomysł oficerów Wielonaków też niewiele zdziałamy. Jednym słowem, nawet najlepszy plan nie wypali bez specjalistów. Właśnie to sta- rodowej Brygady. Dowództwo jednostki nie ukrywa
raliśmy się uzmysłowić ukraińskim oficerom”, tłumaczy też, że lwowskie szkolenie nie było jednorazowym
przedsięwzięciem. „Siły zbrojne Ukrainy przechodzą
obrazowo ppłk Czekaj.
Po module teoretycznym rozpoczęła się część prak- w tej chwili transformację, która przebiega stopniowo.
tyczna, złożona z trzech treningów sztabowych. „Przyję- W związku z tym najpierw powinna nastąpić zmiana
liśmy scenariusz, zgodnie z którym jeden z krajów zo- struktur dowodzenia, a następnie może zostać wprowastaje zaatakowany przez inne państwo. Żołnierze ukraiń- dzony MDMP w pełnym zakresie. Aby planować zgodskiego batalionu muszą zaś podjąć odpowiednie decyzje, nie ze standardami NATO, trzeba być przede wszystby zaplanować operację obrony wyznaczonego teryto- kim przekonanym, że to działa. Oficerowie, którzy słurium i odeprzeć wrogą armię”, mówi kpt. Maciej żą w brygadzie, to przekonanie oczywiście mają.
Płonka, p.o. szef sekcji inżynieryjnej. „Oficerom wrę- Myślę więc, że mogą z powodzeniem wspierać swoich
czono rozkaz od przełożonego, żeby przeprowadzili ca- kolegów z Ukrainy”, przekonuje gen. bryg. Zenon
ły proces planistyczny. To siedem kroków, z jakich skła- Brzuszko i zaznacza, że brygada jest gotowa do kolejda się MDMP, by finalnie został przygotowany rozkaz nej tury. „Ten kurs nie jest przeznaczony wyłącznie dla
operacyjny dowódcy batalionu do obrony wraz z nie- jednostek afiliowanych, lecz dla całych wojsk lądowych
Ukrainy. I to ukraińscy oficerowie zdecydują, które
zbędnymi załącznikami”, precyzuje mjr Bednarz.
Podczas pierwszego treningu oficerowie z LITPOL- dowództwa będą przez nas szkolone w kolejnych termiUKRBRIG sami wcielili się w rolę sztabowców i poka- nach”, kończy dowódca Wielonarodowej Brygady
zywali, jak powinno wyglądać modelowe planowanie. z Lublina.
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ST. KPR. KAMIL KAZIMIERZ BANAŚ
Data i miejsce urodzenia:
22 stycznia 1982 roku,
Olecko.

Tradycje
wojskowe:
dziadek bronił
Warszawy w 1939,
ale teraz jestem
jedynym
mundurowym
w rodzinie.

W wojsku
służy od:
2005 roku.

Zajmowane stanowisko:
dowódca drużyny
w 1 Batalionie Piechoty
Zmotoryzowanej „Ziemi
Rzeszowskiej” w 17 Wielkopolskiej Brygadzie
Zmechanizowanej
w Międzyrzeczu.

EDUKACJA WOJSKOWA:

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu.
MOJE NA JWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE:
O P R A C . M A G D A L E N A K O W A L S K A - S E N D E K
F O T . Ł U K A S Z K E R M E L / 1 7 W B Z

zdobycie zaufania podwładnych i przełożonych.
MISJE I ĆWICZENIA:

do tych najważniejszych zaliczam „Anakondę”, „Dragona”
i „Pumę”. Poza tym szkoliłem się na ćwiczeniach „Ground
Pepper” na Słowacji w 2015 i 2017 roku. Byłem w składzie
Grupy Bojowej Unii Europejskiej i w Siłach Odpowiedzi NATO
2017. Służyłem w I zmianie PKW Afganistan.
PRZEŁOMOWE W YDARZENIE W ŻYCIU:

narodziny córki Oliwii.
NAJLEPSZA BROŃ:

karabin maszynowy MG42, pistolet maszynowy MP5, karabinek
szturmowy z rodziny AK, AR i HK, a także broń izraelska.

KSIĄŻKA ŻYCIA: SERIA „DIUNA”
FRANKA HERBERTA ORAZ SERIA
„ACHAJA” ANDRZEJA ZIEMIAŃSKIEGO.
LUBIĘ WSPOMNIENIA PILOTÓW
Z II WOJNY ŚWIATOWEJ
HOBBY:

film

literatura

sport

gry

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

52

ARMIA / WOJSKO OD KULIS

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

B O G U S Ł AW P O L I T O W S K I

RATOWANIE

MAJĄ WE KRWI
Personel szpitala polowego ma doświadczenia z misji
prowadzonych niemal na całym świecie.

T

errorysta samobójca 28 sierpnia 2013 roku zdetonował 1,5 t materiałów wybuchowych ukrytych w samochodzie przy ogrodzeniu polskiej
bazy w Ghazni. Przez wyrwę w murze na jej teren wtargnęło dziesięciu zamachowców. Rozpoczął się
atak, w wyniku którego rannych zostało kilkunastu pol-
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skich i amerykańskich żołnierzy oraz kilkunastu funkcjonariuszy afgańskich sił bezpieczeństwa. W czasie
walk zginął jeden Amerykanin, a ciężko ranny Polak
zmarł kilka dni później w amerykańskim szpitalu wojskowym w Ramstein na terenie Niemiec. „Wychodziłam
właśnie ze szpitalnej kafejki internetowej, gdy rozległ się

2

W S Z P

W R O C Ł A W

( 2 )
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Doświadczenie personelu szpitala polowego zdobyte w misjach bojowych przydaje się również w udzielaniu pomocy chorym cywilom.

potężny wybuch. Siła podmuchu była tak duża, że drzwi
wepchnęły mnie do środka”, wspomina por. Alicja Pic,
pielęgniarka szpitala polowego bazy w Ghazni.
„Byłam w swojej »bichacie« [tak żołnierze nazywali
baraki w bazie]. Eksplozja sprawiła, że ze ścian pospadały wszystkie półki. Od kurzu i dymu zrobiło się szaro. Złapałam kuloodporną kamizelkę i pobiegłam do
schronu”, tak o początkach ataku talibów opowiada
analityk medyczny mł. chor. Elżbieta Surma-Goska. Ich
koleżanka, pielęgniarka ppor. Aleksandra Wojcieszek
dodaje, że w bezpiecznym schronie nie dane im było
siedzieć zbyt długo. „Przez radio podano komunikat,
że cały personel medyczny ma się natychmiast zameldować w szpitalu. Wybiegłyśmy ze schronu w momencie, gdy w całej bazie słychać było strzały. Nad naszy-

mi głowami przelatywały rakiety”, opowiada o dramatycznych wydarzeniach.
Mimo silnego ostrzału w szpitalnym „trauma room”,
czyli pomieszczeniu zabiegowym, zebrali się wówczas
wszyscy medycy. Po chwili pojawili się pierwsi ranni.
Jednych poszkodowanych przynoszono na noszach, innych zbierał krążący po bazie szpitalny wóz ewakuacji
medycznej. W kontenerowej sali zabiegowej lekarze i pielęgniarki uwijali się jak w ukropie. Niektórzy w kamizelkach kuloodpornych, inni ubrani tak jak zastał ich atak
walczyli o życie poszkodowanych. Niedaleko szpitala,
w okolicach helipadu (lądowisko dla śmigłowców) trwała
bitwa. Słychać było serie z broni maszynowej, wybuchy
rakiet i pocisków RPG wystrzeliwanych w kierunku bazy.
„Nie było czasu myśleć o tym, że nad nami przelatują
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odłamki i pociski, a szpitalne kontenery wcale przed nimi
nie chronią”, mówią członkowie personelu medycznego.
NA CZAS WOJNY
Gdy rozmawiamy w jednym z gabinetów 2 Wojskowego Szpitala Polowego (2 WSzP), w którym na co dzień
trzy specjalistki pełnią służbę, w ich wspomnieniach nie
ma już emocji. Atak na bazę w Ghazni dla każdej z nich
był tylko jednym z wielu traumatycznych zdarzeń, w których brały udział podczas misji wojennych. W Iraku czy
Afganistanie wszystkie wielokrotnie doświadczyły ataków rakietowych. To część ich misji. Od momentu powstania tego szpitala polowego jego personel wchodził
w skład niemal wszystkich polskich kontyngentów wojskowych. Od 2004 roku wrocławscy medycy zabezpieczali co drugą zmianę PKW, najpierw w Iraku, a następnie w Afganistanie. Ci, którzy trafiali do tej jednostki,
często mieli już doświadczenia z wcześniejszych misji.
Wrocławscy medycy pełnili służbę w PKW w Kambodży, Namibii, Libanie, Syrii, krajach byłej Jugosławii, Iraku, Czadzie i Afganistanie. Wśród nich można znaleźć rekordzistów. Wcześniejszemu komendantowi 2 Wojskowego Szpitala Polowego, płk. lek. Bogusławowi Nowakowi,
misje zagraniczne pochłonęły blisko dziesięć lat życia.
Obecny szef placówki dwie zmiany spędził na Bałkanach,
potem służył w Libanie, a następnie w Afganistanie. Podobnie jest z całym personelem. Pielęgniarka mł. chor.
Elżbieta Grodzka bierze udział w swojej 13. misji – wcześniej cztery razy była w Iraku i osiem w Afganistanie. Razem z nią w Kuwejcie służy teraz ratownik medyczny
kpr. Bartłomiej Dyrek. Do wyjazdu do Afganistanu przygotowuje się kolejny z 2 WSzP, plut. Piotr Majsakowski.

WROCŁAWSKI
SZPITAL MA
WOLNE ETATY
DLA SPECJALISTÓW
Z RÓŻNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY.
POSZUKUJE ZARÓWNO LEKARZY, JAK
I PIELĘGNIAREK
ORAZ PSYCHOLOGA
I FARMACEUTY
Do Rumunii z kolei wyjadą wkrótce ppor. Magdalena
Biernacka i mł. chor. Ewa Trąbińska, a do Kosowa –
ppor. Olga Lewandowska i ppor. Michał Chęciński.
W czasie misji wojennych personel szpitala polowego
poniósł straty. 15 grudnia 2004 roku zginął w Iraku,
w katastrofie śmigłowca W-3 Sokół lecącego z Karbali
do Ad-Diwaniji, lekarz z 2 WSzP mjr Jacek Kostecki.

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

Jarosława
Bukwalda

C

zym różni się 2 Wojskowy
Szpital Polowy od innych
placówek tego typu?
Przede wszystkim nie świadczymy usług medycznych w kraju. Wyjątkowo szpital działał podczas
Światowych Dni Młodzieży, dzięki
specjalnej ustawie. Razem z perso-
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nelem 1 Wojskowego Szpitala Polowego z Bydgoszczy utworzyliśmy
50-łóżkowy szpital polowy w Balicach koło Krakowa.
Kim jest personel szpitala?
Szpital ma profil chirurgiczny.
Nasz personel medyczny to około 150

osób, w tym ponad 20 lekarzy. Wszyscy są żołnierzami zawodowymi. Są
to zarówno lekarze w trakcie specjalizacji, jak również specjaliści: chirurdzy, ortopedzi, anestezjolodzy, chirurg szczękowo-twarzowy, laryngolog, okulista, internista, a nawet
psycholog. Mamy około 40 pielęgnia-

SPRZĘT

U S

D O D

W skład 50-łóżkowej polowej placówki wchodzą m.in.: dwustanowiskowy blok operacyjny, ośmiostanowiskowy oddział intensywnej opieki medycznej, a także sale zabiegowe w kontenerach. Oprócz tego w wyposażeniu szpitala znajdują się pracownie rentgenowska i analityki medycznej oraz namiotowe sale
chorych. Do transportu rannych szpital używa pojazdów wielonoszowych, a kontenerów – wozów dużej ładowności.

PERSONEL
MEDYCZNY
to około 150 osób,
w tym ponad
20 lekarzy.

2 Wojskowy Szpital Polowy
T

worzenie placówki rozpoczęło się na mocy decyzji
ministra obrony narodowej
z 10 lipca 2008 roku. Ostatecznie powstała 1 stycznia 2009
roku po przeformowaniu istniejącego od 1 grudnia 2003 roku
2 Szpitala Operacji Pokojowych.

Od początku miejscem jego stacjonowania jest garnizon Wrocław. Po restrukturyzacji w podporządkowanie szpitala weszły
trzy grupy zabezpieczenia medycznego: 6 GZM z Krakowa,
25 GZM z Tomaszowa Mazowieckiego oraz 10 GZM ze

2 Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu, podobnie
jak bliźniaczy 1 Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy,
nie może świadczyć żadnych usług medycznych w czasie
pokoju. Tylko raz obie jednostki wykorzystano na terenie
kraju – w lipcu 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży. Żeby jednak doszło do jego rozwinięcia, musiała
najpierw powstać specjalna specustawa. Wrocławski szpi-

rek i ratowników medycznych. Wspomagają nas technicy RTG, diagności
laboratoryjni oraz personel sztabu, logistyki, kompanii zabezpieczenia.
Zdecydowana większość to bardzo
doświadczeni żołnierze, którzy brali
udział w różnych misjach wojennych
poza granicami kraju. Najwięcej doświadczeń zdobywaliśmy w składach
zespołów medycznych szpitali polowych w Iraku i Afganistanie.
Jakich specjalistów medycznych
poszukujecie? Co trzeba zrobić,
aby z wami służyć?

Świętoszowa. 2 Wojskowy Szpital Polowy podlega bezpośrednio dowódcy generalnemu rodzajów sił zbrojnych. Decyzją
MON z 2 września 2011 roku
2 Wojskowy Szpital Polowy obchodzi swoje święto 22 października.

tal funkcjonuje jak jednostka wojskowa. Takie zakwalifikowanie utrudnia codzienną pracę z pacjentami.
SZPITALE NA KOŁACH
Placówka dysponuje mobilną bazą medyczną, która
może się przemieszczać za pododdziałami wojskowymi.
W jej wyposażeniu znajdują się moduły kontenerowo-

Mamy wolne etaty dla specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Poszukujemy zarówno lekarzy, jak
i pielęgniarek oraz psychologa
i farmaceuty. Problem w tym, że na
etaty możemy przyjmować tylko
osoby o określonych stopniach
wojskowych, a w wypadku lekarzy – ze specjalizacją w danej dziedzinie. Pielęgniarki muszą mieć co
najmniej stopień kaprala, a lekarze – podporucznika. Możemy pozyskać wykwalifikowany personel
z cywila, najchętniej z grona byłych żołnierzy, którzy chcieliby po-

wrócić do służby w wojsku. Mamy
jeszcze inne wymagania wobec
kandydatów. Nasz personel musi
być dyspozycyjny, bo każdy nagle
może zostać skierowany na półroczną misję zagraniczną. Pracujemy często w miejscach objętych
działaniami wojennymi, więc nasi
ludzie muszą być opanowani i bardzo odporni na stres.

Płk lek. JAROSŁAW BUKWALD
jest komendantem 2 Wojskowego
Szpitala Polowego.
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PACJENCI SZPITALA PRZY UL. WEIGLA
CZĘSTO NIE MAJĄ POJĘCIA, ŻE ZDROWIE
ZAWDZIĘCZAJĄ MEDYKOM, KTÓRZY MAJĄ
ZA SOBĄ MISJE WOJENNE
-namiotowe oraz zestawy kontenerowe z salami operacyjną i intensywnej terapii, a także namiot oddziału
szpitalnego. Stworzona z tych elementów placówka chirurgiczna może zabezpieczyć medycznie nieduże miasteczko powiatowe.
Bydgoski 1 Wojskowy Szpital Polowy jako pierwszy
w armii został w pełni wyposażony, a we wrocławskiej
placówce cały czas trwa proces dostarczania kolejnych
modułów i sprzętu medycznego. Wiosną 2016 roku
szpital zmienił swoją siedzibę. Z ciasnych pomieszczeń
w budynku po byłej wojskowej komendzie uzupełnień
przy ul. Gajowickiej przeniósł się do znacznie wygodniejszego obiektu w kompleksie koszarowym przy
ul. Hallera. Teraz trwają tam ostatnie prace remontowe
w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania sprzętu.
W skład 2 Wojskowego Szpitala Medycznego wchodzi
także personel grup zabezpieczenia medycznego przeznaczonych dla 6 Brygady Powietrznodesantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W ich wyposażeniu także znajdują się szpitalne moduły kontenerowo-namiotowe.
OD PSYCHOLOGÓW
DO CHIRURGÓW
We wrocławskim szpitalu polowym pełni obecnie
służbę około 150 osób. Są to lekarze różnych specjalności: chirurdzy, ortopedzi, anestezjolodzy, ale także
okulista, laryngolog, stomatolog, farmaceuta, psycholog oraz pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności
laboratoryjni. Oprócz personelu medycznego służą tam
także sztabowcy, logistycy, kompania zabezpieczenia,
wśród nich kierowcy pojazdów sanitarnych i pojazdów
przewożących zestawy kontenerowe. Mimo tych etatów
dla żołnierzy komórek organizacyjnych sztabu liczba
zatrudnionych tam osób nie jest wystarczająca. „Często
w pracy typowo biurowej, związanej z pełnieniem nieetatowych funkcji w jednostce, żołnierzy sekcji operacyjnej, kadrowej czy logistycznej muszą wspomagać
medycy”, przyznaje płk lek. Jarosław Bukwald, ko-
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mendant 2 WSzP. Podstawowym zadaniem placówki
jest jednak udzielanie pomocy medycznej.
Personel szpitala polowego nieustannie się szkoli.
Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz diagności laboratoryjni i psycholog trzy dni w tygodniu odbywają praktyki w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we
Wrocławiu. Pomagają pacjentom na oddziałach klinicznych: głównie chirurgii, ortopedii, anestezjologii, intensywnej opieki medycznej oraz w szpitalnym oddziale
ratunkowym.
Jak zapewnia komendant 2 WSzP, doświadczenie jego
podwładnych zdobyte w misjach bojowych przydaje się
w udzielaniu pomocy chorym cywilom. Pacjenci leczeni
w szpitalu przy ul. Weigla często nie mają nawet pojęcia,
że zdrowie, a czasami życie zawdzięczają medykom, którzy mają za sobą misje wojenne. „Przykładem takiego cenionego specjalisty jest zastępca ordynatora kliniki traumatologii narządów ruchu ppłk lek. Jacek Słysz, który
kiedyś, jako lekarz naszego szpitala, podczas misji w Iraku i Afganistanie uratował wielu rannych w boju żołnierzy”, mówi płk lek. Bukwald.
W pozostałe dni tygodnia personel odbywa szkolenie
wojskowe. Jak w typowych jednostkach wojskowych, medycy trenują strzelanie czy rzut granatem. Przechodzą
ćwiczenia obrony przed bronią masowego rażenia, uczą
się zasad nawiązywania łączności, uczestniczą w zajęciach sportowych i zdają egzaminy z wychowania fizycznego. Załoga szpitala polowego doskonali swoje umiejętności także na poligonach, uczestnicząc np. w takich ćwiczeniach jak „Anakonda” czy „Dragon”.
Ten szpital, podobnie jak cała polska służba zdrowia,
ma problemy z obsadą etatową. Jest kilkadziesiąt wakatów na stanowiskach dla lekarzy (głównie specjalistów),
pielęgniarek i ratowników medycznych. W 2017 roku obsada etatowa szpitala została częściowo uzupełniona absolwentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Młodzi medycy służący
w 2 WSzP odbywają jednocześnie specjalizacje w dziedzinach medycyny priorytetowych dla wojska, głównie
chirurgii, anestezjologii i ortopedii.

ARMIA / BRATERSTWO KRWI

ROBERT
K O WA L E W S K I

Droga
do doskonałości
W

ielka ogólnopolska akcja zbiórki krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych „SpoKREWnieni Służbą” dobiega końca. Przejdzie zapewne do historii, bo zapoczątkowała współpracę wielu instytucji dotąd niebiorących
udziału na tak dużą skalę w propagowaniu szlachetnej idei, jaką jest honorowe krwiodawstwo. Setki jednostek, oddziałów, sekcji, tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy połączyło się w działaniu w imię Polski!
Żyjemy w niepodległym kraju, ale nie zawsze tak było. Nasza historia to pasmo wojen, zabory i okupacja. Na przestrzeni wieków wielu Polaków przelało krew za wolną
ojczyznę. Dlatego dzisiaj, w czasie pokoju, musimy o tym pamiętać. Tym bardziej że
świat nie jest wolny od przemocy i rozlewu krwi. Przez ostatnie dziesięciolecia polscy
żołnierze, ale także koledzy z innych formacji stacjonujący w różnych zakątkach świata, stawali się
świadkami i zarazem uczestnikami wielu tragedii wojennych. Jako weteran poszkodowany, uczestnik misji poza granicami państwa widziałem, jak ogromne spustoszenie pozostawia po sobie wojna.
Wiem również, że propagując szlachetną ideę krwiodawstwa, działamy na chwałę Wojska Polskiego, ale również innych służb mundurowych.
„SpoKREWnieni Służbą” to wydarzenie na skalę ogólnopolską, to hołd bohaterom – Żołnierzom
Niezłomnym, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, często płacąc za to najwyższą cenę.
Pamięć o nich jest podstawowym obowiązkiem każdego Polaka, dlatego cieszy nas, że ta zbiórka
krwi przyniosła wspaniałe efekty.
Żołnierze od wielu lat mogą poszczycić się udziałem w tego rodzaju akcjach. Często uczestniczą
w wydarzeniach okolicznościowych, w czasie których promują krwiodawstwo, uczą udzielania
pierwszej pomocy, a także patriotyzmu. Niektórzy z nich zrzeszeni są w klubach honorowych dawców krwi, działających w strukturach różnych organizacji pozarządowych.
Od blisko czterech lat wspólnie z kolegami, żołnierzami zawodowymi służącymi w jednostkach
wojskowych na terenie całego kraju, staramy się naszym pomysłem utworzenia Wojskowej Rady
Krwiodawstwa zainteresować dowódców, komendantów jednostek wojskowych i Ministerstwo Obrony Narodowej. Stanowiłaby ona organ opiniodawczo-doradczy dla MON-u oraz koordynujący działania wojskowych klubów HDK na rzecz idei honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, pierwszej
pomocy, promocji Wojska Polskiego oraz upamiętniania tradycji i krzewienia patriotyzmu.
W styczniu 2017 roku złożyliśmy wniosek – wraz z dokumentacją, opiniami i listami intencyjnymi – na ręce gen. broni Jarosława Miki, licząc na pozytywne rozpatrzenie i wsparcie tak szlachetnej idei, jaką jest honorowe dawstwo krwi.
Kiedy widzę, jak ogromnym wsparciem jest dla społeczeństwa piękna
idea krwiodawstwa, przychodzą mi na myśl słowa św. ojca Pio: „Spotkać się
z ludźmi, którzy czynili większy postęp na drogach doskonałości!”.
Sierż. ROBERT KOWALEWSKI służy w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Jest prezesem Stowarzyszenia i Klubu Honorowych Dawców Krwi „Legion”.
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Dlaczego zostałem
krwiodawcą?

M I C H A Ł

N I W I C Z

ierwszy raz oddałem krew jako
uczeń Technikum Przemysłu
Drzewnego w Janowie Lubelskim. Kolega poprosił o pomoc w ratowaniu życia swojej dziewczyny. Zgłosiła się niemal cała klasa,
ale nie wszyscy zostali zakwalifikowani na dawców. Wtedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, jak ważna
jest krew. Nie da się jednak jej wyprodukować. Dla mnie to niewielki gest,
ale dla kogoś może się okazać kwestią być albo nie być. WteHONOROWY
dy postanowiłem, że będę
KRWIODAWCA
honorowym krwiodawcą.
W szkole chorążych w PoST. CHOR. SZTAB.
znaniu krew oddawałem już
systematycznie, w następWOJCIECH LASIA
nych latach włączałem się
Służba: Centrum Przygotowań
w różne akcje, i te organido Misji Zagranicznych
zowane z myślą o pomocy
w Kielcach
konkretnym osobom, i te
– Krwiodawca od 1991 roku
ogłaszane przez Regionalne
– Oddał blisko 10 l krwi
Centrum Krwiodawstwa
– Weteran misji w Libanie,
i Krwiolecznictwa.
uczestnik XV, XVI, XXX zmiany
Od 1997 roku służę
PKW
w Centrum Przygotowań
– Prezes Klubu HDK PCK nr 500
do Misji Zagranicznych
przy CPdMZ
w Kielcach. Od 2013 roku działam w klubie HDK

nr 500. Przynajmniej raz w miesiącu
przeprowadzamy akcje honorowego
oddawania krwi. Klub liczy 65 stałych członków – żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony
narodowej; 28 osób zostało wyróżnionych tytułem Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi, a czterech tytułem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla
Zdrowia Narodu. Do akcji włączają
się też wolontariusze.
Od początku działalności członkowie klubu oddali blisko 1500 l krwi.
W 2017 roku ustanowiliśmy rekord –
ponad 450 l, czyli przeszło 100 l więcej niż rok wcześniej. W 2017 roku
pierwsze miejsce w tej rywalizacji zajął płk Paweł Chabielski, komendant
Centrum. Z satysfakcją patrzę, jak powiększa się grono honorowych dawców związanych z naszym klubem,
także wśród żołnierzy służby przygotowawczej oraz narodowych sił rezerwowych, którzy po szkoleniu wracają
do domów i nadal oddają krew. Czasem widzę ich nazwiska na listach
dawców w regionalnych centrach
krwiodawstwa. Nie ma znaczenia, ile
krwi i dla kogo oddajemy. Ważne jest,
że komuś ratujemy życie.
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M AG DA L E N A M I E R N I C KA

Różnią się kolorem munduru, wykształceniem
i długością służby, ale mają też cechę wspólną –
nie zgadzają się na bylejakość.
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Bohaterowie tegorocznej
gali: kmdr ppor. Michał
Dziugan, gen. broni Andrzej
Fałkowski, ksiądz por.
Marek Rycio, „Sikor”,
dr hab. Krzysztof Szwagrzyk,
ppłk Jarosław Wyszecki,
dr Tomasz Sanak
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BUZDYGANY SĄ REPLIKĄ XVI-WIECZNEJ
OZNAKI GODNOŚCI ROTMISTRZOWSKIEJ.
9 MARCA 2018 ROKU WRĘCZYLIŚMY JE
JUŻ PO RAZ DWUDZIESTY CZWARTY

W

asze działania wzmacniają Wojsko
Polskie, wpływają na jego prestiż
i budzą społeczne zaufanie. Są
skuteczne, niewymuszone, wynikają z prawdziwego zaangażowania i zawodowej
pasji. Serdecznie gratuluję. Życzę Wam wytrwałości, energii i kolejnych sukcesów”, napisał w liście skierowanym do laureatów Buzdyganów
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
9 marca 2018 roku już po raz dwudziesty
czwarty wręczyliśmy nagrody ludziom, którzy
swoją służbą i pracą udowodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych. „Chcieć to móc” jest bowiem dewizą wszystkich laureatów, którzy mają
siłę i odwagę zmieniać polskie wojsko.
W tym roku posrebrzaną replikę XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej otrzymali:
dr. hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, za przywracanie tożsamości bohaterom skazanym na zapomnienie;
gen. broni Andrzej Fałkowski, polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych
NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, za wygrane bitwy na polu dyplomacji; ksiądz por.
Marek Rycio, kapelan Garnizonu Lidzbark
Warmiński, za posługę kapelana, która wymyka
się schematom; „Sikor”, żołnierz Jednostki
Wojskowej Komandosów, medyk, za przekazywanie żołnierzom tajników ratowania życia;
kmdr ppor. Michał Dziugan, dowódca ORP
„Kormoran”, za wprowadzanie marynarki na
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szerokie wody, ppłk Jarosław Wyszecki, komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych w Orzyszu, za zmianę poligonu analogowego w cyfrowy. Tradycyjnie jedną z nagród przyznali także czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl. Zwycięzcą w internetowym plebiscycie – z wynikiem aż 52% głosów – został
dr Tomasz Sanak, ratownik medyczny, instruktor i twórca programów szkoleniowych z dziedziny medycyny pola walki.
„Różni nas kolor munduru, wykształcenie
i długość służby, ale mamy też cechy wspólne –
nie zgadzamy się na bylejakość, potrafimy powiedzieć nie, a najważniejsza jest dla nas ojczyzna”, mówił podczas gali gen. Fałkowski. „Wojsko, sprawy obronności, bezpieczeństwa
międzynarodowego to gra zespołowa. Nie tylko
od nas indywidualnie zależą pewne rozstrzygnięcia, zależą one również od woli politycznej,
od naszych przełożonych, a także od naszych
podwładnych. Bez nich moje wyróżnienie by
nie istniało”, zaznaczył.
Profesor Szwagrzyk zwrócił uwagę na wojskowy charakter wyróżnienia. „Wojsko Polskie
zawsze stanowiło dla mnie ogromną wartość –
to tradycje i wszystko co piękne w naszej historii”, mówił. „Prace poszukiwawcze wykonujemy wraz z całym zespołem bez względu na to,
jakie nagrody czy honory otrzymujemy. Ale to
bardzo ważne, że są takie dni jak dziś, kiedy
w namacalny sposób możemy się przekonać, że
to, co robimy, jest ważne dla innych”, podkreślił.

Dopełnieniem uroczystej gali wręczenia nagród „Polski
Zbrojnej” był mniej
poważny, ale przyjęty z entuzjazmem,
koncert pianisty
i satyryka Waldemara Malickiego.

63

Z I E L I Ń S K I

uzdyganami już od 1994 roku wyróżniamy nietuzinkowych ludzi, którzy
dzięki pasji i zaangażowaniu wpływają na
rozwój Sił Zbrojnych RP oraz wspierają
żołnierzy podczas codziennej służby.
Od 2013 roku swoją statuetkę przyznają
także czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl.
Do tej pory posrebrzaną replikę XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej
otrzymało ponad 200 osób.

M I C H A Ł

B

( 5 )

Nagrodę „Polski Zbrojnej” wręczali Marek
Łapiński, podsekretarz stanu w MON-ie;
Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego
Instytutu Wydawniczego, oraz Izabela
Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna
miesięcznika „Polska Zbrojna”.
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Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, zaznaczył, że wyróżnienie Buzdyganem wiąże się nie tylko z prestiżem, lecz także ma motywować do
dalszego działania: „Nagrodzeni czasem mówią o brzemieniu tej nagrody, o zobowiązaniu wynikającym z jej
przyznania”, powiedział. I rzeczywiście, potwierdzają to
laureaci. „Czuję się zaszczycony, doceniony i szczęśliwy,
ale czuję też na barkach ciężar. Nie powiedziałem jeszcze
jednak ostatniego słowa”, zapewnił komandor Dziugan.
Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna miesięcznika ,,Polska Zbrojna”, zauważyła, że nagroda jest
tym bardziej cenna, gdyż nie przyznają jej dowódcy, a…
sami laureaci, którzy zostali nią uhonorowani rok wcześniej. W tym roku w kapitule, oprócz kierownictwa Wojskowego Instytutu Wydawniczego, zasiedli: gen. bryg.
Jarosław Gromadziński, dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej, doktorzy nauk medycznych Krzysztof i Zbigniew
Kopocińscy ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego
w Żarach, ksiądz ppłk Radosław Michnowski, proboszcz
parafii wojskowej w Żaganiu, Tomasz Sawicki, organizator
akcji „Paczka dla bohatera”, Sylwia Szymańska, psychoterapeuta Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, oraz
„Gałus”, żołnierz JWK, reprezentujący rodzinę gen. dyw.
Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”, który otrzymał
Buzdygan pośmiertnie. Zdradziła też odrobinę kulisów kapituły: „Po obradach, które jak co roku przebiegały w gorącej atmosferze, wybraliśmy sześciu najlepszych z najlepszych”. W przyszłym roku takiemu wyzwaniu będą musieli sprostać tegoroczni laureaci.

( 3 )

BUZDYGANA NIE PRZYZNAJĄ DOWÓDCY,
A… LAUREACI, KTÓRZY ZOSTALI UHONOROWANI ROK WCZEŚNIEJ

M I C H A Ł
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Marek Łapiński, podsekretarz stanu w MON-ie, obejrzał wystawę
przygotowaną przez WIW z okazji 100-lecia pisma naukowego
„Bellona”. Pismo swój jubileusz obchodziło w lutym.
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BUZDYGANY

Dziękujemy naszym Partnerom
Patronat honorowy
Ministra Obrony Narodowej

Mecenas

Partner złoty

Partner srebrny

Partner brązowy

Partner techniczny
Klub Dowództwa
Garnizonu Warszawa
Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa – Identyfikacja wizualna
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ZDROWIE POD LUPĄ
Weterani poszkodowani dobrze ocenili opiekę medyczną
w wojskowych szpitalach.

J

edną z form pomocy państwa dla weteranów poszkodowanych jest zapewnienie
im odpowiedniego dostępu do specjalistycznych usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzali inspektorzy
Najwyższej Izby Kontroli.

W latach objętych
kontrolą
z dofinansowania
świadczeń
zdrowotnych
skorzystało

31

WETERANÓW
POSZKODOWANYCH.
Wydano na ten cel

13 194 zł.

SPRAWDZIAN SYSTEMU
MEDYCZNEGO
Kontrola NIK-u wykazała, że Ministerstwo
Obrony Narodowej zapewniało żołnierzom
powracającym ze służby poza granicami państwa przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych przez resortową służbę zdrowia. Komisje wojskowo-lekarskie wydawały
orzeczenia o stanie zdrowia każdego z nich.
Osoby zakwalifikowane do kategorii zdolny
do służby z ograniczeniami bądź trwale lub
czasowo niezdolny do tej służby były kierowane na dalsze leczenie w placówkach nadzorowanych przez ministra obrony (Wojskowy
Instytut Medyczny w Warszawie, 4 Wojskowy
Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie oraz 10 Wojskowy Szpital
Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy).
Żołnierze nie zawsze zgadzali się z decyzją
komisji – wnioskowali o podwyższenie ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu,
a także o uznanie, że ich schorzenia pozostają
w związku ze służbą poza granicami państwa.
W okresie objętym kontrolą (od 30 marca
2012 roku do 30 czerwca 2016 roku) złożyli
122 odwołania do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. W mocy
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utrzymano 85 orzeczeń, osiem uchylono,
a 28 przekazano do ponownego rozpatrzenia.
Powracający z misji żołnierze mogli otrzymać skierowanie na turnusy leczniczo-profilaktyczne z treningiem antystresowym. Kontrola przeprowadzona w czterech wojskowych
szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych
(w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy-Zdroju i Lądku-Zdroju) wykazała, że wszyscy weterani poszkodowani mieli możliwość
skorzystania w nich ze świadczeń medycznych. Inspektorzy NIK-u uznali, że zgodnie
z przepisami korzystali oni w tych placówkach poza kolejnością także z usług rehabilitacyjnych i pomocy psychologicznej. Mogli
też liczyć na wsparcie psychologów zatrudnionych w jednostkach wojskowych.
Z 1307 takich konsultacji skorzystało 633 weteranów poszkodowanych (od października
2013 roku do 30 czerwca 2016 roku).
Od lutego 2014 roku w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych funkcjonował
telefon zaufania, umożliwiający weteranom
poszkodowanym zgłaszanie swoich problemów i otrzymanie pomocy w ich rozwiązywaniu. Z tej formy wsparcia skorzystało do
końca pierwszego półrocza 2016 roku blisko
80 osób.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów
poszkodowanych-żołnierzy z 28 marca 2012
roku, Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON prowadził monitoring przysługujących weteranom świadczeń opieki zdrowotnej. Analizowano ich dostępność i sprawdza-
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NIK POZYTYWNIE OCENIŁ WSPÓŁPRACĘ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH DGRSZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTNERAMI SPOŁECZNYMI, GŁÓWNIE STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RZECZ
WETERANÓW POSZKODOWANYCH
no jakość. Stwierdzono na przykład, że
w 2016 roku w wojskowych placówkach medycznych 289 weteranów poszkodowanych leczyło (poza kolejnością) urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Pozytywnie inspektorzy NIK-u ocenili
współpracę Departamentu Wojskowych
Spraw Zagranicznych MON z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ powołano konsultantów do spraw weteranów poszkodowanych. Także w placówkach leczniczych nadzorowanych przez ministra obrony powołano
koordynatorów ds. weteranów poszkodowanych, którzy dbali o to, aby przestrzegano
przysługujących żołnierzom uprawnień (wynikających z zapisów art. 47b ust. 1 i 1a
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych).
W 46 placówkach zostali wyznaczeni tacy
koordynatorzy, a w trzech przychodniach
nie, ponieważ nie byli w nich zarejestrowani
weterani poszkodowani.
W latach objętych kontrolą z dofinansowania świadczeń zdrowotnych skorzystało
31 weteranów poszkodowanych. Wydano na
ten cel 13 194 zł. Z dopłat do wyrobów medycznych (głównie protez i wózków inwalidzkich) skorzystało 18 weteranów poszkodowanych, którym wypłacono 12 575 zł. Najdroższe były dwie nowoczesne protezy nóg za
3124 oraz 2740 zł. Z dofinansowania świadczeń niegwarantowanych (np. leków i zabiegów medycznych, za które nie płaci NFZ)
skorzystało siedmiu weteranów poszkodowanych – wypłacono im 587 zł.
NIK także pozytywnie ocenił współpracę
jednostek wojskowych podległych DGRSZ
z organizacjami pozarządowymi i partnerami
społecznymi, głównie stowarzyszeniami i fun-

WSPARCIE

K

ontrolę „Pomoc państwa dla żołnierzy poszkodowanych
w trakcie służby poza granicami kraju” Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Obrony Narodowej (Sztab Generalny WP, Departament Spraw Socjalnych, Departament Wojskowej Służby Zdrowia), Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum
Weterana Działań poza Granicami Państwa, Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju oraz
w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych (w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy-Zdroju i Lądku-Zdroju). Odbyła
się ona w terminie od 30 marca 2012 roku do 30 czerwca 2016
roku oraz od 30 maja 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

dacjami, które działają na rzecz weteranów
poszkodowanych. Wspólnie zorganizowano
42 różne przedsięwzięcia dotyczące leczenia
i rehabilitacji, głównie warsztaty terapeutyczne, psychologiczno-terapeutyczne oraz terapeutyczno-rehabilitacyjne.
GŁOS WETERANÓW
Inspektorzy NIK-u sięgnęli do ankiet, które
na zakończenie turnusów leczniczo-profilaktycznych z treningiem antystresowym wypełniali ich uczestnicy. Na podstawie 393 ankiet
stwierdzono, że 94,8% ankietowanych oceniło świadczone usługi medyczne jako dobre
lub bardzo dobre, a tylko 0,6% jako złe.
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła,
aby weterani poszkodowani pisali skargi dotyczące złej opieki medycznej. Takie pisma nie
wpłynęły ani do Departamentu Wojskowej
Służby Zdrowia MON, ani do koordynatora
systemu pomocy w resorcie obrony narodowej, ani do Biura Skarg i Wniosków MON.

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

68

ARMIA
NIEZBĘDNIK
TEMAT /NUMERU
/ AAAAAAAA

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

WARUNKI SZKODLIWE
W „Polsce Zbrojnej” z czerwca 2017 roku
ukazała się informacja, że żołnierze wykonujący zadania w grupach „uciążliwych”, mają
przyznany dodatek szkodliwy. Otrzymuję taki dodatek (mnożnik 0,12). Chciałabym się
jednak dowiedzieć, czy przysługuje mi z tego
tytułu również urlop wypoczynkowy. Jeśli
tak, proszę o podanie podstawy prawnej.
 Urlop wypoczynkowy przysługuje.

Z przedstawionego przez czytelnika stanu faktycznego wynika, że zajmuje on stanowisko,
na którym występują warunki szkodliwe dla
zdrowia lub uciążliwe. Z tego tytułu otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym,
ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty
bazowej 0,12 (mnożnik ten znajduje zastosowanie przy czwartym stopniu szkodliwości lub
uciążliwości).
Zgodnie z § 7 rozporządzenia MON w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych stanowiskami służbowymi, na których pełnienie służby jest szkodliwe dla zdrowia, są takie, na których obowiązki są wykonywane przez co
najmniej połowę obowiązującego czasu służby
w warunkach zaliczonych do czwartego stopnia szkodliwości: narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich.
Żołnierzowi zawodowemu udziela się
urlopu w wymiarze uzależnionym od tego, do
jakiego stopnia szkodliwości dla zdrowia

zostanie zaliczone zajmowane przez niego
stanowisko. Zgodnie z przepisami przy przekroczonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach lub natężeniach czynników szkodliwych otrzymuje on corocznie, w zależności od
ustalonego w odrębnych przepisach stopnia
szkodliwości, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 15 dni roboczych – przy
czwartym stopniu szkodliwości.
Podkreślenia wymaga, że urlop taki powinien
być przyznany z urzędu. Jeśli odpowiedzialne
za poczynienia takich ustaleń osoby w jednostce wojskowej nie ustaliły z urzędu prawa do
urlopu w latach ubiegłych – żołnierz może domagać się ustalenia takiego prawa wstecz (patrz
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lutego 2010 roku sygn.
akt. II SA/Wa 1824/09, również: internetowa
baza orzeczeń sądów administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl)
ROBERT KŁOSIŃSKI

Podstawy prawne: ustawa z 11 września 2003 roku
(DzU z 2010 nr 90 poz. 593 z późn. zm.) – art. 62 ust. 2
pkt 4, art. 64, art. 80; rozporządzenie ministra obrony
narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych z 28 grudnia 2016 roku
(DzU z 2016 poz. 2296 z późn. zm.) – § 4 pkt 10), § 24
pkt 4), rozporządzenie ministra obrony narodowej w
sprawie urlopów żołnierzy zawodowych z 27 sierpnia
2014 roku (DzU z 2014 poz. 1503 z późn. zm.) – § 1,
§ 7 ust. 1 pkt 4, § 7 ust. 2.

Porady zamieszczane na łamach „Polski Zbrojnej” mają charakter informacyjno-doradczy i nie stanowią wiążącej
interpretacji i wykładni prawa.
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URLOP
OKOLICZNOŚCIOWY
Proszę o prawne wyjaśnienie sprawy udzielania urlopów okolicznościowych lub innej formy zwalniania
żołnierza zawodowego z wypełniania obowiązków
w danym dniu w związku z wezwaniem do sądu
w charakterze świadka.
 Zasady udzielania urlopów okolicznościowych zostały określone w rozporządzeniu MON w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych z 27 sierpnia 2014 roku.
W § 18 ust. 1 powyższego rozporządzenia mowa jest
o tym, że żołnierzowi zawodowemu udziela się, na jego
wniosek, urlopu okolicznościowego w razie: zawarcia
związku małżeńskiego, urodzenia się dziecka, pogrzebu
małżonka lub pogrzebu dziecka w wymiarze od trzech
do pięciu dni roboczych; zawarcia związku małżeńskiego przez dziecko (własne, przysposobione, pasierba,
dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie, w tym
także w ramach rodziny zastępczej), a także w razie pogrzebu rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i byłych prawnych opiekunów żołnierza albo jego małżonka
w wymiarze do trzech dni roboczych. Urlopu okolicznościowego można także udzielić żołnierzowi zawodowemu, na jego umotywowany wniosek, w celu załatwienia
ważnych spraw osobistych albo w innych przypadkach
zasługujących na szczególne uwzględnienie w wymiarze od jednego do pięciu dni roboczych. Dowódca jednostki może żądać od żołnierza zawodowego okazania
dokumentów potwierdzających fakty zawarte we wniosku. Jeżeli z objęciem stanowiska służbowego jest związane przeniesienie się do innej miejscowości, żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na to stanowisko służbowe udziela się urlopu okolicznościowego w wymiarze
od trzech do pięciu dni roboczych w zależności od odległości miejscowości, w której żołnierz został wyznaczony na stanowisko służbowe, oraz warunków służbowych

i osobistych żołnierza zawodowego. W tym ostatnim
przypadku urlopu okolicznościowego udziela dowódca
jednostki, w której żołnierz zawodowy został wyznaczony na stanowisko służbowe, po stawieniu się żołnierza
zawodowego w tej jednostce, chyba że względy służbowe lub osobiste żołnierza zawodowego przemawiają za
udzieleniem tego urlopu w terminie późniejszym. Należy przy tym mieć na uwadze przepis § 19 ust. 2 rozporządzenia, który stanowi, że jeżeli żołnierz zawodowy
spełnia warunki do udzielenia urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego
oraz urlopu rodzicielskiego, urlopu okolicznościowego,
o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy, udziela się po
wykorzystaniu tych urlopów.
W kwestii zwalniania żołnierzy zawodowych z pełnienia obowiązków służbowych w dniu, w którym
z mocy prawa zobowiązani są do stawienia się do
właściwego sądu lub w celu złożenia zeznań albo wyjaśnień przed właściwym organem, zastosowanie
znajdują przepisy kodeksu postępowania karnego.
W art. 177 § 1 k.p.k. mowa jest o tym, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek
stawić się i złożyć zeznania. Dodatkowo kwestię powyższą reguluje art. 60a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (…), który stanowi, że
żołnierz zawodowy jest obowiązany uprzedzić bezpośredniego przełożonego o niemożności stawienia się
do służby lub spóźnieniu z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia oraz określić przewidywany czas trwania nieobecności, w szczególności uprzedzić o konieczności przebywania na zwolnieniu lekarskim.
ROBERT KŁOSIŃSKI

Podstawy prawne: ustawa z 11 września 2003 roku (DzU z 2010 nr 90 poz. 593 z późn. zm.) – art. 60a ust. 1,
art. 62 ust. 8 pkt 2 oraz ust. 12; rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych z 27 sierpnia 2014 roku (DzU z 2014 poz. 1503 z późn. zm.) – § 18 i 19, kodeks postępowania karnego
z 6 czerwca 1997 roku (DzU nr 89 poz. 555), tekst jednolity z 15 września 2017 roku (DzU z 2017 poz. 1904) –
art. 177 § 1.
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SPRAW Y ŻOŁNIERZY

EMERYTURY
POWRACAJĄCYCH DO ARMII
Przerwa w służbie wojskowej nie wpływa negatywnie na liczone lata
wysługi oraz uprawnienia emerytalne.

W

2016 roku z przepisów dotyczących
służby wojskowej zniknął ten o limicie
12-letniej służby kontraktowej. Dzięki jego
likwidacji wojskowi z kończącymi się kontraktami nie musieli żegnać się z armią.
Co więcej, po wejściu w życie nowych
przepisów część z tych, którzy odeszli, postanowiła do armii wrócić. Według danych
MON-u, z 229 żołnierzy rezerwy 62 zostało
ponownie powołanych do służby (od 1 stycznia 2010 roku).
Tych, którzy ponownie włożyli mundur,
dręczy jednak pytanie, czy ich przerwa
w służbie niesie jakieś negatywne konsekwencje, szczególnie odnośnie do zachowania wcześniejszych praw do świadczenia
emerytalnego. Chodzi tu zwłaszcza o tych
wojskowych, którzy odeszli z armii na starych zasadach emerytalnych, a teraz nie wiedzą, czy wciąż są one obowiązujące. Paweł
Szramka, poseł (Kukiz’15) i były żołnierz,
postanowił wyjaśnić sprawę i zwrócił się
z pytaniem do resortu obrony narodowej.
Udzielający odpowiedzi Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON-ie, zaznaczył,
że przerwa w pełnieniu zawodowej służby
wojskowej nie ma bezpośredniego wpływu na
nabycie uprawnień do emerytury wojskowej.
„Przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
nie wymagają od byłego żołnierza zawodowego posiadania nieprzerwanego stażu służby wojskowej uprawniającego do emerytury
wojskowej”, podkreślił w piśmie minister.
Dodał jednak, że decydująca w kwestii przy-
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znania uprawnień emerytalnych jest data
przyjęcia do służby wojskowej. Zgodnie
z przepisami wojskowi, którzy rozpoczęli ją
przed 1 stycznia 2013 roku, mogą już po
15 latach nabyć minimalne uprawnienia emerytalne (w wysokości 40% wynagrodzenia).
Ci z kolei, którzy służbę rozpoczęli po
1 stycznia 2013 roku, takie uprawnienia nabędą dopiero po 25 latach służby i ukończeniu
55 lat. „Przerwa w pełnieniu służby, która wystąpi po 1 stycznia 2013 roku, nie powoduje
więc utraty prawa do wojskowej emerytury po
15 latach służby. Ważny jest bowiem fakt jej
rozpoczęcia przed 1 stycznia 2013 roku i łączny okres jej odbywania – co najmniej 15 lat”,
napisał minister Skurkiewicz.

Decydująca w kwestii przyznania
uprawnień emerytalnych jest data
przyjęcia do służby
wojskowej.

Stanowisko MON-u

Z

przeprowadzonej analizy wynika, że 229 żołnierzy musiało
odejść z zawodowej służby wojskowej w związku z ograniczeniem łącznego okresu pełnienia służby kontraktowej do 12 lat.
Spośród wyżej wskazanej liczby 229 ponownie powołanych do
służby zostało 62 żołnierzy rezerwy. W analizie uwzględniono tych,
którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej w terminie
od 1 stycznia 2010 roku, tj. od daty obowiązywania ograniczenia
12 lat w służbie kontraktowej. Przedstawiona liczba obejmuje zatem żołnierzy zawodowych, którzy przed zwolnieniem z tej służby
pełnili służbę kontraktową i zostali zwolnieni wskutek upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpiło zawarcie kolejnego (art. 111 pkt 8), bądź powołani do służby stałej. PG/PZ
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Żołnierze złożyli
oświadczenia

Ż

ołnierze składają oświadczenia majątkowe
od 2008 roku. Obowiązek ten dotyczy
oficerów i podoficerów pełniących służbę
w organach logistycznych i finansowych.
W tym roku dokumenty musiało złożyć około
26,5 tys. wojskowych. Żołnierze podali infor-

macje m.in. o swoich zarobkach, posiadanych
nieruchomościach i kredytach.
Kolejne oświadczenia mogą być już jednak
składane na nowych zasadach. Trwają bowiem
prace nad ustawą o jawności życia publicznego, której zapisy będą dotyczyć także żołnierzy. Według projektu, zmienić się mają formularze oświadczeń oraz terminy ich składania,
szersza ma być też grupa osób zobowiązanych
do ich złożenia. Projekt zakłada, że obowiązkiem takim zostaną objęci m.in. wszyscy
żołnierze Żandarmerii Wojskowej. PG/PZ

Studium dla przyszłych oficerów
Tylko do 15 maja chętni mogą aplikować
do 12-miesięcznego studium oficerskiego
w Akademii Wojsk Lądowych.

R

oczne studium oficerskie organizowane
we wrocławskiej Akademii jest adresowane do szeregowych zawodowych i osób cywilnych. Dla tych pierwszych uczelnia przygotowała 15 miejsc w grupie pancerno-zmechanizowanej, dla drugich – aż 190.
Na kursie dla cywilów najwięcej, bo aż
124 ochotników, będzie się szkolić na potrzeby wojsk obrony terytorialnej: 109 – w grupie
pancerno-zmechanizowanej i 15 – w grupie
eksploatacji systemów łączności. Ponadto
40 miejsc przewidziano dla przyszłych logistyków, 16 dla prawników, 8 dla finansistów.
Po jednym kandydacie będzie się szkolić
w grupach orkiestr i zespołów estradowych
oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szeregowi aplikujący na kurs muszą złożyć
wnioski do dyrektora Departamentu Kadr bezpośrednio, cywile zaś za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.
Poza spełnieniem wymogów dotyczących
pełnienia służby (m.in. odpowiedni wiek, polskie obywatelstwo, niekaralność), kandydaci

muszą też mieć właściwe wykształcenie, zależne od grupy, w której będą się szkolić.
W przypadku grupy pancerno-zmechanizowanej na potrzeby WOT-u będzie wymagane
ukończenie m.in. kierunków technicznych,
mechanicznych lub studiów z zakresu stosunków międzynarodowych czy zarządzania.
Szansę na udział w kursie otrzymają też absolwenci wychowania fizycznego, nauk humanistycznych, w tym psychologii i pedagogiki,
oraz zarządzania kryzysowego. Chętni do
szkolenia w dziedzinie eksploatacji systemów
łączności będą musieli z kolei legitymować się
wykształceniem z zakresu np. elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki
czy cybernetyki.
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów
do studium odbędzie się 18–20 lipca. Obejmie
egzamin sprawnościowy, rozmowę kwalifikacyjną oraz test z języka angielskiego. Wyniki
zostaną ogłoszone do 31 lipca 2018 roku na
stronie internetowej uczelni. Początek kursu
zaplanowano na 22 sierpnia. PG/PZ

190

miejsc
dla cywilów

15

miejsc dla
szeregowych
zawodowych
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ROBERT KOŚLA

ODPORNOŚĆ
NA HYBRYDOWE
CYBERZAGROŻENIA
CYBERPRZESTRZEŃ JAKO NOWY OBSZAR DZIAŁAŃ MILITARNYCH.

W

listopadzie 2017 roku minęło 15 lat od
szczytu w Pradze, podczas którego uzgodniono konieczność uzyskania przez NATO
i państwa członkowskie sojuszu zdolności
do reagowania na incydenty komputerowe (NATO Computer Incident Response Capability). Pomimo późniejszych
deklaracji politycznych (m.in. na szczycie w Rydze w 2006
roku) działania sojuszu nabrały tempa dopiero po fali ataków w Estonii w czerwcu 2007 roku – nota bene zbiegły
się one z warsztatami NATO Cyber Defense Workshop organizowanymi przez Departament Obrony USA we współpracy z Microsoft w Redmond w stanie Waszyngton.
Podczas szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016
roku państwa członkowskie podjęły decyzję o uznaniu
cyberprzestrzeni za obszar działań militarnych. Wpływ
ataków sieciowych zarówno na infrastrukturę cywilną
wykorzystywaną przez siły zbrojne w czasie pokoju,
jak i odseparowane (niejawne) systemy wojskowe sprawia, że powinny być one traktowane jako nowa kategoria hybrydowych cyberzagrożeń, które wymagają zastosowania cyberzabezpieczeń mających również hybrydowy charakter.

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI NARODOWYCH
W RAMACH ZOBOWIĄZAŃ CYBEROBRONY NATO
Zobowiązania w dziedzinie cyberobrony przyjęte
przez państwa członkowskie dotyczą wszystkich trzech
obszarów – prawnego (m.in. krajowych regulacji w zakresie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej), organizacyjnego (m.in. wskazania odpowiedzialnych podmiotów i utworzenia systemu szkolenia,
programów uświadamiających, organizacji ćwiczeń,
współdziałania oraz wymiany najlepszych praktyk) oraz
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technologicznego – ten obszar jako najtrudniejszy w implementacji został najmniej doprecyzowany.
Jak w takim razie podnosić zdolność do ochrony, wykrywania i odpowiedzi na cyberzagrożenia hybrydowe
obejmujące swym zasięgiem infrastrukturę oraz zasoby
cywilne i militarne, niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa narodowego?
TECHNOLOGIE JUTRA JUŻ DZIŚ
W CYBEROBRONIE – PRZYKŁADY I INSPIRACJE
DLA SIŁ ZBROJNYCH ZE STRONY PRZEMYSŁU
Analogicznie do kinetycznych operacji militarnych,
do skutecznego reagowania lub uzyskania przewagi nad
atakującymi w cyberprzestrzeni warto wykorzystać cykl
decyzyjny OODA – Observe-Orient-Decide-Act (opracowany przez płk. Johna Boyda z Sił Powietrznych
USA). Głównym założeniem cyklu OODA jest skrócenie procesu decyzyjnego, ukierunkowanie działań zwalczających przeciwnika i w rezultacie przetrwanie ataku.
Oczywiście w wypadku operacji w cyberprzestrzeni
skuteczność cyklu OODA wymaga dużego stopnia automatyzacji. W tym celu niezbędne jest zastosowanie
technologii hybrydowych – uruchamianych jako zabezpieczenia lokalne (na poziomie systemu operacyjnego
i oprogramowania aplikacyjnego) oraz zabezpieczenia
wykorzystujące usługi w kontrolowanym środowisku
chmury obliczeniowej (m.in. do zapewnienia wysokiej
dostępności w wypadku zmasowanych cyberataków oraz
wysokiej skalowalności), które umożliwiają:
 uzyskiwanie skalowalnej globalnej/regionalnej/lokalnej telemetrii ruchu sieciowego pomocnej w określeniu zasięgu i charakteru cyberzagrożenia – dotyczy to
zarówno ataków zewnętrznych, jak i wewnętrznych;
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2a

Office 365 Advanced Threat
Protection (ATP)

1 Wiadomość pocztowa

Zabezpieczenia:

Kradzież i nadużycie
tożsamości

Windows 10 Credential Guard

Skradziona tożsamość wykorzystana
do eskalacji uprawnień

Advanced Threat Analytics
Azure Security Center
Operations Management Suite (OMS)

Kampania phishingowa wobec
pracowników organizacji

Zwiększenie zakresu dostępu do
Środowiska atakowanej organizacji

3

 Dostęp do danych należących do użytkownika

2 Przejęcie kontroli nad urządzeniem/kontem
Użytkownik otwiera załącznik/łącze internetowe lub
wpisuje dane logowania na fałszywej stronie

Enterprise Mobility + Security
• Dostęp warunkowy zarządzany przez Microsoft
Intune
Zabezpieczenia w Windows 10 Defender
• Device Guard
• Application Guard
• SmartScreen
• Exploit Guard
• Advanced Threat Protection

Dostęp do danych
wrażliwych

Atakujący uzyskuje dostęp
do danych organizacji

Enterprise Mobility + Security
• Azure Information Protection
• Cloud App Security
Ochrona danych w Office 365 Data Loss Prevention
Windows Information Protection
Zabezpieczenia w środowisku Microsoft Azure
• Multi-Factor Authentication
• Azure Identity Protection

Przykładowe zastosowanie zabezpieczeń hybrydowych do zwiększenia ochrony, wykrywania i odpowiedzi
na cyberzagrożenia hybrydowe.

 wykorzystanie algorytmów maszynowego uczenia/
sztucznej inteligencji do wczesnego wykrywania działań
mających cechy cyberataku (nawet bez pełnej znajomości jego modelu) na co najmniej trzech poziomach:
– systemu zarządzania tożsamością,
– systemu wymiany informacji – system pocztowy,
portal, aplikacje sieciowe,
– środowiska serwerowego i urządzeń końcowych –
zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych (w tym smartfonów);
 uruchamianie (detonowanie) podejrzanego kodu
w kontrolowanym środowisku odseparowanym skutecznie od środowiska operacyjnego;
 zmianę/rekonfigurację – w czasie jak najbardziej
zbliżonym do rzeczywistego – ustawień mechanizmów
zabezpieczających (m.in. systemów zaporowych, list
blokowanych adresów i stron sieciowych itp.);
 zautomatyzowane zbieranie i zabezpieczanie śladów wskazujących na możliwość próby cyberataku – zarówno na potrzeby reagowania na incydenty (w tym
atrybucji źródła ataku), jak i postępowań karnych.
Choć możliwość spełnienia powyższych pięciu wymagań wygląda bardzo futurystycznie, to już dziś dostępne
są zintegrowane rozwiązania technologiczne, które umożliwiają zastosowanie cyklu OODA w cyberobronie.
Najciekawszymi ze względu na skalę oraz zakres
przykładami wykorzystania zabezpieczeń hybrydo-

wych (opracowanych przez Microsoft) przez siły zbrojne państw NATO są zabezpieczenia zastosowane
w USA i Wielkiej Brytanii.
Jednym z najnowocześniejszych przykładów komplementarnych zabezpieczeń hybrydowych ukierunkowanych na zwiększenie odporności na aktualne cyberzagrożenia hybrydowe jest zestawienie usług w środowisku Microsoft Office 365 F1, przeznaczonym dla
żołnierzy i pracowników cywilnych na pierwszej linii,
czyli komunikujących się z użytkownikami w sieciach
publicznych.
W związku z intensywnie realizowanymi projektami
modernizacji teleinformatycznej w NATO (prowadzony
przez Agencję NCIA project ITM – IT Modernization)
i w państwach członkowskich należy spodziewać się
w ciągu najbliższych trzech lat implementacji zabezpieczeń hybrydowych zarówno w systemach stacjonarnych,
jak i tych wspierających działania bojowe – np. w postaci skonteneryzowanych centrów danych udostępniających usługi chmurowe w środowisku hybrydowym
(m.in. sfederalizowanym z centrami danych sojuszniczych sił zbrojnych oraz cywilnymi centrami danych).
Takie założenia zawiera realizowany przez NATO projekt Federated Mission Networking (FMN).
Ppłk rez. mgr inż. ROBERT KOŚLA jest ekspertem
Microsoft ds. cyberbezpieczeństwa.
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SOKÓŁ
CIĄGLE
WALCZY

„Nad imperium F-16
słońce nigdy nie
zachodzi”, twierdzi producent

samolotów używanych przez państwa
na całym świecie.
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U S A F

Mimo że kilkukrotnie
ogłaszano koniec
samolotów F-16, okazuje się, że te myśliwce
nie oddadzą łatwo pola
młodszym i nowocześniejszym rywalom.
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o czterech dekadach 14 listopada 2017 roku zakończyła się produkcja F-16
w fabryce w Fort Worth.
W teksańskim zakładzie
będzie teraz powstawał
myśliwiec piątej generacji
F-35 Lightning II. Nie znaczy to jednak, że F-16
przeszedł do historii. Jego wytwarzanie zostanie powtórnie uruchomione, tyle że w Greenville w Karolinie Południowej, a w przyszłości może także w Indiach. Kontrakty z Bahrajnem na nowe samoloty i z Singapurem na
modernizację używanych pozwolą utrzymać linię produkcyjną przynajmniej do 2023 roku.

Wiceprezes
Lockheeda Orlando
P. Carvalho stwierdził, że widzi potencjał do sprzedaży
jeszcze co najmniej
400 nowych F-16.
Wśród ewentualnych klientów –
oprócz Indii – wymienił także Indonezję, Słowację
oraz Polskę.

NIEWYKRYWALNA KONKURENCJA
F-16 został zaprojektowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako odpowiedź na
radziecki MiG-21. Firma General Dynamics zaproponowała nowatorską maszynę z kroplową
osłoną kabiny, fotelem pilota odchylonym o 30
stopni dla łatwiejszego znoszenia przeciążeń
w trakcie manewrowania oraz systemem fly-by-wire. W połączeniu z silnikiem o dużej mocy
F-16 był i nadal jest jednym z najbardziej manewrowych samolotów na świecie.
Według raportu Międzynarodowego Instytutu
Studiów Strategicznych w 2017 roku na świecie
używano ogółem 16 275 taktycznych samolotów
bojowych. 16% stanowią różne wersje F-16.
Większość z nich – poza ogólnym kształtem kadłuba – ma jednak niewiele wspólnego z maszyną, którą zaprezentowano 40 lat temu. Lekki
dzienny myśliwiec do walki manewrowej stał się
wielozadaniowym samolotem bojowym zdolnym wykonywać wszystkie typy misji wymagane na współczesnym polu walki, o każdej porze
dnia i w każdych warunkach atmosferycznych.
Podatność na modernizacje pozwoliła utrzymywać potencjał F-16 na równym lub wyższym od
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konkurencji poziomie, ale od początku XXI wieku zaczęto odnotowywać spadek liczby myśliwców będących w linii. W 2003 roku było ich
3381, a w 2017 – już 2579.
Wraz z rozwojem inteligentnego uzbrojenia
dalekiego zasięgu i takich samych sensorów
elektronicznych zwrotność myśliwca stała się
mniej ważna od skrytości działania. Główną zaletą nowych konstrukcji miała być zmniejszona
wykrywalność przez radary – właściwość
stealth. Pierwszym samolotem taktycznym tej
klasy był F-117 Nighthawk, który miał liczne
ograniczenia w udźwigu, wyposażeniu pokładowym, prędkości i zasięgu.
Myśliwce piątej generacji – F-22 i F-35 – pokonały te ograniczenia. Teoretycznie F-16 można wyposażyć we wszystkie systemy obecne
w nowszych samolotach, ale ze względu na metalową konstrukcję, kształt, kanty i brak komór
na uzbrojenie nigdy nie będzie on samolotem
o właściwościach stealth. Dlatego zarówno
w trzech rodzajach sił zbrojnych USA, jak i siłach powietrznych wielu innych państw – m.in.
Izraela, Holandii, Norwegii, Japonii, Danii czy
Korei Południowej – vipery mają zostać zastąpione przez F-35.
W czasie krótkiej służby F-35 i nieco dłuższej
F-22 wyszły na jaw ich wady, z których największą są koszty zakupu i utrzymania. W przypadku samolotów w technologii stealth są one
wyższe niż myśliwców klasycznych, bo każde
otwarcie jakiejkolwiek pokrywy eksploatacyjnej
w celu dokonania przeglądu lub naprawy drobnej usterki wiąże się z koniecznością odnawiania powłoki w danym miejscu. Dodatkowo ma
ona ograniczoną wytrzymałość na trudne warunki atmosferyczne, więc samoloty najlepiej
parkować w klimatyzowanych hangarach.
Plany szybkiego wycofania F-16, nawet
w amerykańskich siłach powietrznych, zostały
zatem zweryfikowane i samoloty mają posłużyć
jeszcze blisko 30 lat. Podobne decyzje podjęto

W POLSKICH SIŁACH
POWIETRZNYCH OD 2006 ROKU
UŻYWANE SĄ SAMOLOTY F-16
W WERSJACH BOJOWEJ
I SZKOLNO-BOJOWEJ
w innych państwach i przewiduje się np. używanie maszyn
dwóch typów – F-35 i F-16 (Turcja), F-35 i F-15 (Izrael).
Są też kraje, które z różnych powodów nie mogą kupić
F-35. Pojawiła się zatem szansa na nowe życie dla F-16.
DŁUŻSZE ŻYCIE
W kwietniu 2017 roku dowództwo US Air Force autoryzowało program wydłużenia czasu służby F-16. Dotychczas zakładano, że każdy myśliwiec tego typu będzie mógł
wylatać 8 tys. godzin. Dzięki SLEP (Service Life Extension Program) resurs zostanie jednak zwiększony do 12 tys.
godzin. Producent przeprowadził próby trwające aż 27 tys.
godzin, ale w trakcie nadawania certyfikatów taki czas
przeważnie zmniejsza się o połowę. Pozostaje zatem pole
do dalszego wydłużania służby w przyszłości. Decyzja była wynikiem intensywnych prób zmęczeniowych wykonanych na stanowiskach testowych w zakładach Lockheeda.
Program obejmie F-16C/D Block 40/42/50/52 i pozwoli im pozostać w służbie amerykańskich sił powietrznych
przynajmniej do 2048 roku. Przetarg ogłoszony na wykonanie prac w ramach SLEP zakłada modernizację w ciągu
pięciu lat do 300 myśliwców z opcją zwiększenia zamówienia do 489 sztuk. Szacunkowa wartość kontraktu to

403 mln dolarów. Zwycięzca przetargu powinien dostarczyć pierwsze zestawy modernizacyjne jeszcze w 2018 roku. Opracowany pakiet będzie do nabycia także dla zagranicznych użytkowników myśliwców.
F-16 nowej generacji mogą powstać na dwa sposoby.
Pierwszy to modernizacja istniejących maszyn, wówczas
samoloty będą nosiły oznaczenie F-16V. Drugi to montaż
samolotów fabrycznie nowych, które zostaną nazwane
F-16 Block 70. Konfiguracja powstała z myślą o indyjskim
przetargu na lekkie myśliwce, które miałyby być produkowane lokalnie na licencji. Jednak ostatnia decyzja indyjskiego rządu o rozszerzeniu przetargu o myśliwce dwusilnikowe stawia ten plan pod znakiem zapytania.
IDEA LIFTINGU
Sercem F-16V jest radar z elektronicznym skanowaniem fazowym AN/APG-83 SABR. Został on wybrany jako preferowany podczas modernizacji tajwańskich F-16
i przyjęty przez Lockheeda jako wybór domyślny dla przyszłych myśliwców. Dzięki niemu można równoczesne śledzić 20 celów znajdujących się w dowolnym położeniu
względem F-16 (zbliżających się, oddalających się itp.)
i odchylonych w elewacji o +/–60 stopni. Ponadto umożli-
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wia on wykrywanie i śledzenie stałych, a także ruchomych celów lądowych i morskich, a wysoka rozdzielczość zapewnia dokładne celowanie. Radar
może jedocześnie wykrywać cele latające
i lądowe. Drugim kluczowym systemem jest
układ zarządzania walką elektroniczną AN/ALQ-213, który tworzą pasywne oraz aktywne środki ostrzegania i zakłócania. Środki aktywne,
czyli zintegrowane wyrzutnie flar i dipoli, mogące być odpalane w trybach
manualnym, półautomatycznym i automatycznym, mogą zakłócać fale impulsowe, dopplerowskie i ciągłe.
Z kolei w kokpicie zamontowano
nowy, duży, wielofunkcyjny wyświetlacz o wymiarach 15x20 cm. Mogą
być na nim wyświetlane informacje
pozyskane z radaru lub za pośrednictwem łącza danych Link 16, a na to
wszystko może zostać nałożona kolorowa przesuwająca się mapa. Na dużym ekranie można włączyć także
dwa mniejsze okienka, żeby wyświetlać dane pilotażowe lub listę awarii.
Na tym, a także na dwóch mniejszych wyświetlaczach mogą być wyświetlane obrazy z zasobników celowniczych
Sniper lub Litening.
Walkę manewrową ułatwi pilotowi Joint Helmet-Mounted Cueing System II, czyli celownik i wyświetlacz
HUD zintegrowany w hełmie pilota. Kluczowe dane pilotażowe i taktyczne są na nim wyświetlane bez względu na
to, gdzie jest skierowany wzrok pilota. W porównaniu do
wyświetlaczy nahełmowych poprzedniej generacji Joint
Helmet-Mounted Cueing System II jest przystosowany do
pokazywania również kolorowych symboli, monitoruje
stan zdrowia pilota oraz ostrzega przed utratą przytomności spowodowaną nadmiernym przeciążeniem. System jest
kompatybilny z goglami noktowizyjnymi.

W USA zamówienie pakietów modernizacyjnych jest
uzależnione od powodzenia
SLEP. W innym wypadku nie
ma sensu inwestowanie dużych
pieniędzy w samoloty, które
wkrótce zostaną wycofane.
Z drugiej strony po uruchomieniu
programu modernizacja awioniki jest niemal pewna, ponieważ za 20–30 lat dzisiejsze wyposażenie myśliwców
może być całkowicie przestarzałe.
W mniejszym zakresie mogą być
zmodernizowane również starsze
F-16C Block 30/32 należące do
Gwardii Narodowej, które pełnią dyżury obrony powietrznej. W obliczu
wycofania sześciu eskadr F-15 jej dowództwo naciska na wyposażenie
starszych F-16 w radary SABR.
W grudniu 2017 roku amerykański
rząd zaakceptował prośbę Grecji dotyczącą sprzedaży pakietów modernizacyjnych do standardu V dla 123 egzemplarzy F-16. Ma ona mieszaną flotę F-16C/D w wersjach Block 30, Block 50, Block 52+ i Block 52+
Advanced. Prace modernizacyjne będą wykonywane lokalnie. Pewne elementy wariantu V – przede wszystkim
radar SABR – znajdą się również w samolotach należących do Tajwanu i Singapuru.
Dużym sukcesem jest też pozyskanie pierwszego klienta na nowo budowane F-16 Block 70. Zamawiającym jest
Bahrajn, który potrzebuje 16 myśliwców. Dodatkowo
20 starszych F-16 Block 40 zostanie unowocześnionych
do wersji V. Jest to pierwsze zamówienie na nowe F-16 od
2012 roku, gdy myśliwce zamawiał Irak. Lockheed chce
pozyskać także kolejnych klientów, zwłaszcza Indie, co
pozwoliłoby utrzymać produkcję F-16 przez kilkanaście
kolejnych lat. W czasie lutowych targów lotniczych w Singapurze wiceprezes Lockheeda Orlando P. Carvalho
stwierdził, że widzi potencjał do sprzedaży jeszcze co najmniej 400 nowych F-16. Wśród ewentualnych klientów –
oprócz Indii – wymienił Indonezję, Słowację oraz Polskę.
F-16 latają już od 40 lat. Przez ten czas udowodniły zarówno wielkie możliwości bojowe, jak i potencjał modernizacyjny. Są używane przez państwa na całym świecie, a jak
chwali się producent: „nad imperium F-16 słońce nigdy
nie zachodzi”. Wraz z pojawieniem się F-16V Block 70
jest bardzo prawdopodobne, że ten stan utrzyma się jeszcze długo.

F-16
NADAL
JEST JEDNYM
Z NAJBARDZIEJ MANEWROWYCH SAMOLOTÓW
NA ŚWIECIE

PIERWSI KLIENCI
F-16V ma jedenaście punktów podwieszeń, na których można przewieźć do 5 t uzbrojenia. Jak do tej pory
F-16 może przenosić około 180 typów uzbrojenia,
zbiorników paliwa i zasobników, które da się skonfigurować na ponad 3 tys. sposobów. Oczywiście producent
deklaruje, że w bardzo krótkim czasie jest w stanie zintegrować również nowe rodzaje uzbrojenia, w tym pochodzenia nieamerykańskiego. Ponadto oprogramowanie F-16 Block 70 umożliwia szkolenie z wykorzystaniem uzbrojenia symulowanego.

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

W A J N C H O L D

ARSENAŁ / PRZEGLĄD

M I C H A Ł

78

BALT MILITARY EXPO
15.

BAŁTYCKIE

TARGI

MILITARNE

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
N A U K O W O -T E C H N I C Z N A

GDAŃSK
25-27 CZERWIEC

2018

WWW.BALTMILITARY.PL
DYREKTOR PROJEKTU: M A R E K B U C Z KO W S K I
TEL. 58 554 92 13, 693 448 814, FAX 58 554 93 13
MILITARY@MTGSA.COM.PL

ARSENAŁ / BROŃ PRZYSZŁOŚCI

KRZYSZTOF WILEWSKI

Wyścig superrakiet
Światowe supermocarstwa od lat ubiegają się
o status lidera w hipersonicznym wyścigu zbrojeń.
Przed miesiącem opisaliśmy już jeden aspekt
tego zagadnienia, teraz pokazujemy rywalizację
w dziedzinie manewrujących i balistycznych
pocisków przyszłości.
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H

ipersoniczny silnik umożliwia osiąganie prędkości nie
tylko ponaddźwiękowych, do
5 Ma, ale również hipersonicznych, czyli od 5 do 10 Ma, co daje od 6 do
12 tys. km/h. Dla wojskowych to wartości
marzeń, bo obiekt lecący z prędkością 10 Ma
potrzebowałby zaledwie dwóch godzin, aby dotrzeć
na drugi koniec ziemi.
Strumieniowe silniki (tzw. ramjety) to odmiana silników odrzutowych, w których nie występują żadne części ruchome. O ile bowiem w klasycznych konstrukcjach do wtłoczenia powietrza do komory spalania
używa się turbin i wałów, o tyle tutaj wykorzystuje się
do tego prędkość lotu. Musi być ona jednak odpowiednio wysoka, aby obiekt z takim silnikiem można było
uruchomić.
Pierwszy na świecie samolot napędzany silnikiem
strumieniowym Leduc 10 (od nazwiska twórcy, inżyniera René Leduca) musiał być rozpędzony aż do
320 km/h, aby w ogóle rozpocząć lot. By to osiągnąć,
francuski wynalazca podczepił go pod samolot pasażer-

P K / D Z I A Ł
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ski SNCASE SE.161 Languedoc. W kolejnej fazie, już
po odłączeniu, Leduc 10 przy użyciu własnego napędu
osiągnął prędkość prawie 800 km/h (był to rok 1949).
Prędkości rzędu 2–3 Ma nie są dla silników strumieniowych wyzwaniem, bo do rozpędzenia można użyć
chociażby małego, pomocniczego napędu rakietowego.
Uzyskanie szybkości hipersonicznej (ponad 5 Ma) wymaga jednak znacznie większego wysiłku. Scramjet
(Supersonic Combustion Ramjet), bo tak nazywa się napęd strumieniowy mający takie możliwości, zadziała bowiem tylko przy prędkości powyżej 5 Ma! W 2004 roku
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Amerykanie, aby osiągnąć taką prędkość eksperymentalnego pojazdu X-43A, umieścili go na czubku rakiety
Pegasus (używanej do wynoszenia na orbitę niewielkich
satelitów), którą podczepili pod bombowiec strategiczny
B-52. Potem wszystko poszło jak po sznurku – samolot
wzbił się w powietrze, na odpowiedniej wysokości odpalono rakietę, która rozpędziła się do 5 Ma, i nastąpił start
X-43A. Efekt? 9,6 Ma i światowy rekord prędkości silników strumieniowych.
Prace nad samolotami napędzanymi silnikami hipersonicznymi prowadzą dziś USA, Rosja i Chiny, choć
z nieoficjalnych informacji wynika, że zarówno Moskwa, jak i Pekin mają poważne problemy ze skonstruowaniem funkcjonalnego obiektu tego typu. Zdecydowanie inaczej jest w wypadku pocisków balistycznych
i manewrujących napędzanych takimi silnikami. Jeśli
chodzi o prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie, to
Stany Zjednoczone są mniej zaawansowane od Rosji i Chin.

jeszcze w 2018 roku. Jest odpalana z tych samych wyrzutni co pociski manewrujące Kalibr oraz P-800 Oniks,
więc będzie uzbrojeniem najnowszych okrętów rosyjskiej floty, czyli krążowników rakietowych projektu
1144 typu Kirow – „Admirał Nachimow” oraz „Piotr
Wielki” (dopiero w budowie). Rosjanie już mówią
o sprzedaży cirkonów innym krajom. Tyle że w wersji
eksportowej mają one mieć zasięg „jedynie” 400 km.
Równolegle Rosjanie wraz z Hindusami pracują nad innym pociskiem przeciwokrętowym wyposażonym w silnik hipersoniczny – rakietą BrahMos II (o prędkości
około 7 Ma i zasięgu blisko 500 km). Zgodnie z zapowiedziami ma ona wejść do służby w 2020 roku.

CHIŃSKI TYGRYS
Niewiele jest potwierdzonych informacji na temat
chińskich projektów badawczo-rozwojowych poświęconych hipersonicznym pociskom.
Amerykańscy analitycy uważają
ROSJANIE OFICJALNIE jednak, że Państwo Środka w prace
nad nowej generacji pociskami baliLIDER ZE WSCHODU
POTWIERDZILI PROstycznymi, napędzanymi silnikami
Rosjanie oficjalnie potwierdzili WADZENIE DWÓCH
strumieniowymi, zaangażowało okoprowadzenie dwóch priorytetowych
ło 100 uniwersytetów i laboratoriów
programów badawczo-rozwojowych PRIORYTETOWYCH
badawczych z całego kraju. Ten prodotyczących pocisków hipersonicz- PROGRAMÓW BADAWjekt stał się dla nich absolutnie prionych, choć zapewne jest ich więcej. CZO-ROZWOJOWYCH
rytetowy. Od 2014 roku Chiny przePierwszy nosi kryptonim „4202”,
prowadziły osiem testów obiektu
a drugi nazywany jest „Cirkon”. Pra- NAD POCISKAMI
(pocisku) szybującego Wu-14, który
ce nad projektem „4202” trwają naj- HIPERSONICZNYMI
osiąga prędkość około 10 Ma.
prawdopodobniej już od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia (tak oceniają amerykań- W 2017 roku upubliczniły również informację, że zespół
scy analitycy). W ogromnym skrócie zakłada on specjalistów z państwowego koncernu China Aerospace
zbudowanie nowych atomowych pojazdów strategicz- Science and Technology Corporation pracuje nad silninych (nienazywanych rakietami czy pociskami, aby omi- kami strumieniowymi do rakiet klasy powietrze–powienąć ograniczenia traktatowe), które mają poruszać się trze, które mają stanowić uzbrojenie myśliwca przyszłoz prędkością powyżej 10 tys. km/h (około 9–10 Ma). ści, czyli maszyn piątej generacji Chengdu J-20 (w fazie
Zgodnie z założeniami rosyjskich inżynierów, taką pręd- prototypów).
Trudno uwierzyć, że państwo mające budżet obronny
kość silnika strumieniowego można będzie uzyskać podczas lotu szybującego z kosmicznej orbity. Projekt za- liczony w setkach miliardów dolarów, nie jest liderem
kłada, że obiekty Ju (w latach osiemdziesiątych i dzie- w tym wyścigu. Oczywiście można przyjąć, że X-51 to
więćdziesiątych ubiegłego stulecia model Ju-70, po projekt nowego pocisku, bo przecież ma on kształt ra2010 roku – Ju-71, a ostatnie informacje mówią o przed- kiety. Nie da się jednak nie zauważyć, że Rosja ma już
seryjnym Ju-74) mają wejść do służby już za dwa lata praktycznie gotowe przeciwokrętowe pociski o napędzie
strumieniowym, które latają z prędkością hipersoniczną.
i trafią do 13 Dywizji Rakietowej.
O tym, że takie zapowiedzi Rosjan należy traktować Co więcej, nawet Indie, pracujące wprawdzie z Rosją,
niezwykle poważnie, świadczy przykład drugiego pro- również są bliskie wprowadzenia do służby takiej broni
jektu. Wiosną 2017 roku rosyjska marynarka wojenna – wspomnianego BrahMosa II. Prawdopodobnie Ameprzeprowadziła test prototypowej przeciwokrętowej ra- rykanie nie pozwolą sobie na to, by zostać w tyle
kiety 3M22 Cirkon, która wyposażona w silnik strumie- i wkrótce na projekty takich pocisków popłyną miliardy
niowy osiągnęła prędkość 8 Ma (około 10 tys. km/h). dolarów. Na razie jednak to oni muszą gonić innych.
Broń o zasięgu około 1000 km (!) ma trafić do służby A muszą, bo hipersoniczność to przyszłość.
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Huta Stalowa Wola 1938–2018

80 lat produkcji
dla wojska

R

ok 2018 jest dla Huty Stalowa Wola S.A. szczególnym czasem jubileuszowym. Przedsiębiorstwo obchodzi 80. rocznicę nieprzerwanej działalności przemysłowej na rzecz Wojska Polskiego. W 1937 roku II Rzeczpospolita rozpoczęła budowę
własnego przemysłowego potencjału zbrojeniowego
w Centralnym Okręgu Przemysłowym. W niespełna 800
dni od ścięcia pierwszego drzewa pod budowę Zakładów Południowych z fabryki zbrojeniowej wyjechała
pierwsza haubica polowa kalibru 100 mm. Od tego wydarzenia liczona jest historia dzisiejszej Huty Stalowa
Wola, a także miasta, które stworzyli jej pracownicy.
„Huta Stalowa Wola dzięki swojej determinacji, pracowitości, a także przy wsparciu ze strony kierownictwa
MON-u wraca na należne jej – może najważniejsze –
miejsce wśród polskich zakładów zajmujących się produkcją zbrojeniową. Po latach stagnacji rozpoczęliśmy
produkuję własnego nowoczesnego uzbrojenia. To dla
nas czas wytężonej pracy związanej z realizacją kontraktów dla polskiej armii i wieloma nowymi inwestycjami.
Jesteśmy zupełnie inną firmą niż dawna Huta Stalowa
Wola, która kojarzyła się z piecami hutniczymi i płynącą z nich surówką. Obecnie kontynuujemy i na nowo
rozwijamy w sercu COP zaplecze i bazę dla polskiej
obronności”, mówi Bernard Cichocki, prezes Huty
Stalowa Wola.
Dzisiaj Huta Stalowa Wola aktywnie uczestniczy
w „Programie modernizacji technicznej dla Sił Zbrojnych RP”. Realizuje programy operacyjne wynikające
z modernizacji wojsk rakietowych i artylerii – w tym
„Regina”, „Rak”, a także uczestniczy w programie

odbudowy artylerii dalekiego zasięgu „Homar”, modernizacji wojsk pancernych i zmechanizowanych –
m.in. w budowie pierwszego w całości skonstruowanego w Polsce nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk, w programie „KTO Rosomak” tworzy
zdalnie sterowany system wieżowy oraz jest członkiem
konsorcjum w ramach programów obrony powietrznej
„Wisła” i „Narew”.
Huta Stalowa Wola S.A. specjalizuje się w produkcji
wyrobów wojskowych, głównie sprzętu artyleryjskiego,
lecz w pełni autonomicznego, zintegrowanego z cyfrowymi systemami dowodzenia i zarządzania polem walki. Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielną działalność
badawczo-rozwojową i wdrożeniową systemów artyleryjskich, rozbudowuje także swój potencjał produkcyjny
oraz zaplecze badawcze.
Ogromnym sukcesem ostatnich lat HSW S.A. jest zawarcie w grudniu 2016 roku największego kontraktu
w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego – o wartości około 4,5 mld zł na dostawy czterech dywizjonów
Regina. Dostawy obejmują 96 sztuk haubic Krab wraz
ze sprzętem towarzyszącym. W sierpniu 2017 roku nastąpiło oficjalne przyjęcie do wyposażenia Sił Zbrojnych RP 20 egzemplarzy samobieżnych haubic Krab.
W kwietniu 2016 roku Huta Stalowa Wola podpisała
kontrakt o wartości około 1 mld złotych na dostawy
ośmiu kompanijnych modułów ogniowych Rak, który
obejmuje dostawę 64 moździerzy kalibru 120 mm oraz
32 wozów artyleryjskich. Już w czerwcu 2017 roku żołnierze otrzymali osiem pierwszych moździerzy powstałych od podstaw w stalowowolskiej fabryce.
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Zakup
niespodzianka

J

K A Z AC H S TA N

M

Więcej Su

inisterstwo obrony poinformowało
o planach zamówienia
w Rosji kolejnych myśliwców Su-30SM. Kazachowie chcieliby do
2020 roku dostać
32 samoloty. Dotych-

czas władze w Astanie
złożyły trzy zamówienia,
w sumie na 18 maszyn.
Pierwsze cztery egzemplarze Rosja dostarczyła
w czerwcu 2015 roku.
Według danych ze
stycznia tego roku ka-

zachskie siły powietrzne
miały osiem Su-30SM.
Kazachowie dysponują
również kilkoma innymi
typami samolotów bojowych – MiG-27, MiG-29,
MiG-31, Su-25 i Su-27.
WT

B M C

S U K H O I

ak wynika z upublicznionego w końcu lutego nagrania wideo z wizyty
prezydenta Gurbangulego Berdimuhamedowa na posterunku granicznym
z Afganistanem, turecka firma BMC
dostarczyła turkmeńskim siłom zbrojnym pojazdy opancerzone. Jednym
z nich jest Amazon 4x4, o masie 12 t,
drugim zaś Vuran 4x4. Nie są znane
szczegóły zakupu wozów, ale analizując wcześniejsze zamówienia tureckich
pojazdów Kirpi i Ural, eksperci szacują,
że nabyto ich kilkadziesiąt. TWR

Opancerzony Amazon 4x4, o masie 12 t

PA K I S TA N

NOWE
MASZYNY
88 Eskadra Poszukiwawczo-Ratownicza dostała
na początku marca dwa
śmigłowce AW139.

D

o tej pory miała w swoim wyposażeniu maszyny Mi-171. Wraz
z wprowadzeniem nowego typu śmigłowca eskadra rozpocznie szkolenia
na AW139 dla pilotów z następnych
jednostek, które mają otrzymać ten
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Szef sztabu
pakistańskich
sił powietrznych

MARSZAŁEK
SOHAIL AMAN
Pakistańskie siły powietrzne po
dogłębnej analizie platform poszukiwawczo-ratowniczych dostępnych na
całym świecie
wybrały AW139
jako najbardziej
skuteczne rozwiązanie.

typ maszyn. W 2016 roku pakistańskie siły powietrzne i korpus lotniczy wojsk lądowych wspólnie wybrały włoską konstrukcję dla ratownictwa i transportu. Początkowo każde z nich złożyło zamówienie na
dwa śmigłowce. W lutym ubiegłego roku
koncern Leonardo poinformował o nowym
zleceniu od Pakistanu na AW139. Możliwe, że maszyny te są traktowane jako
perspektywiczny lekki śmigłowiec, który
ma zastąpić w pakistańskim lotnictwie
starsze typy, np. Alouette III.
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UMOWA
MA DOTYCZYĆ
210 pocisków
i 37 jednostek
dowodzenia
i odpalania.

ŁOT WA

SZWA JCARIA

Mobilny
radar

Trzecie
głosowanie

P

ozytywnie zakończyły się próby akceptacyjne wielozadaniowego trójwspółrzędnego radaru TPS-77 MRR
produkcji koncernu Lockheed Martin.
Łotysze zakupili trzy takie urządzenia
w październiku 2015 roku. Wybrali
wersję zamontowaną na podwoziu
ciężarówki, co zwiększa mobilność
systemu. Radar ma obrotową, aktywną antenę ścianową, w której modułach nadawczo-odbiorczych wykorzystano technologię polegającą na użyciu azotku galu (GaN). TPS-77 MMR
pracuje w paśmie D/L, może wykryć
obiekty oddalone o 10–463 km i na
pułapie do 30 500 m. Łotewskie siły
zbrojne mają już dwa zakupione
w USA radary AN/TPS-77 z anteną
pasywną. WR

rów. DSCA podkreśliła, że dostawa
systemu Javelin pozwoli Ukrainie
zbudować zdolności do obrony jej
suwerenności i integralności terytorialnej. WW

Rada Federalna zapowiedziała 9 marca,
że wyborcy po raz trzeci będą mogli się
wypowiedzieć w sprawie nowych myśliwców.

U

znano, że ze względu na koszty
i znaczenie dla bezpieczeństwa
narodowego obywatele powinni mieć
wpływ na decyzję o ich zakupie. Referendum odbędzie się najpóźniej
w 2020 roku, ale w odróżnieniu od
dwóch poprzednich, wybór konkretnego typu samolotu nastąpi po głosowaniu, jeśli wynik będzie pozytywny.
Pierwszy raz Szwajcarzy w głosowaniu
zaakceptowali w 1993 roku zakup 34
amerykańskich myśliwców F/A-18C/D

Hornet. Z kolei w 2014
roku ponad połowa głosujących
sp r ze c i w i ł a s i ę
transakcji dotyczącej 22 szwedzkich
JAS-39E Gripen. W

F/A-18
C
HORNE /D
T
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210 pocisków i 37 jednostek dowodzenia i odpalania, w tym dwóch z
przeznaczeniem na części zamienne. Strona amerykańska oszacowała wartość umowy na 47 mln dola-

U S

efense Security Cooperation
Agency poinformowała 1 marca
o zamiarze sprzedaży Ukrainie lekkiego systemu przeciwpancernego
Javelin. Transakcja ma dotyczyć

F I G A J

D

K I R B Y

JAVELIN DLA UKRAINY

D A M I A N

USA
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RAFAŁ
CIASTOŃ

Profesor i jego projekty
E

dward Ludwik Habich urodził się w 1905 roku w Wielkich Łukach, gdzie spędził dzieciństwo. Po powrocie Polski na mapę polityczną Europy przyszły konstruktor wraz z rodziną zamieszkał w Warszawie, z którą był związany już do
końca życia.
Po ukończeniu szkoły średniej Habich rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Budowy Maszyn im. Wawelberga i Rotwanda i kontynuował ją na Politechnice Warszawskiej. Młode państwo potrzebowało zdolnych kadr inżynierskich, stąd też jeszcze
podczas studiów Habich rozpoczął współpracę z biurem konstrukcyjnym broni pancernych Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii (WIBI), w składzie zespołu zajmującego się opracowaniem tankietki TK-3, na bazie brytyjskiej Carden-Loyd. Zaraz
po ukończeniu studiów inż. Habich podjął pracę w Polskich Zakładach Inżynierii (PZInż), by
w 1933 roku objąć posadę kierownika działu pojazdów specjalnych Biura Studiów PZInż, a więc
jednostki odpowiedzialnej w okresie międzywojennym za rozwój polskiej broni pancernej.
Ograniczone zasoby finansowe, trudności z pozyskaniem odpowiednich silników, brak jednoznacznej wizji co do przyszłej roli czołgów i pojazdów opancerzonych oraz wybuch wojny sprawiły, że większość konstrukcji zakończyła żywot na deskach kreślarskich, jednym z wyjątków
była kolejna tankietka – TKS, która weszła do uzbrojenia oddziałów Wojska Polskiego. Zespół
inż. Habicha opracował także kilka innych ciekawych konstrukcji, m.in. prototypy: czołgu pływającego PZInż 130 (w obliczu zbliżającej się wojny prace zarzucono wiosną 1939 roku), czołgu rozpoznawczego 4 TP, który miał zastąpić w tej roli tankietki, gąsienicowego ciągnika artyleryjskiego PZInż 152, półgąsienicowych transporterów piechoty PZInż 202 i PZInż 222 (kilkanaście sztuk tych ostatnich zdążyło trafić do służby w 10 Brygadzie Kawalerii), czołgu 9 TP,
będącego rozwinięciem 7 TP, czy wreszcie pierwszego polskiego czołgu średniego 20/25TP
(oznaczenie powojenne).
Podczas II wojny światowej konstruktor pozostał w kraju, współpracował także z Państwem
Podziemnym. Po wojnie powrócił do inżynierskiego fachu, obejmując posadę wykładowcy na
Politechnice Warszawskiej. W nowych realiach inżynier, a od 1954 roku już profesor Habich poświęcił się pojazdom cywilnym, zorganizował Katedrę Ciągników i Pojazdów Specjalnych, przemianowaną później na Katedrę Ciągników, i nią kierował. Jeszcze w 1945 roku stworzył udany
projekt ciągnika, który jednak ze względu na problemy technologiczne nie wszedł do krajowej
produkcji, wobec czego konstruktor przygotował kolejny, na bazie pojazdu niemieckiego – ten
był produkowany w zakładach w Ursusie pod oznaczeniem C-45. Profesor
Habich projektował m.in. skrzynie przekładniowe, pracował nad kolejnymi ciągnikami, które ostatecznie jednak również nie trafiły do produkcji.
Co ciekawe, zaprojektował też scenę obrotową w warszawskim Teatrze
Dramatycznym, opierając tę konstrukcję na systemie wózków, a więc
rozwiązaniu znanym z pojazdów gąsienicowych. Konstruktor zmarł
w 1987 roku i został pochowany na Starych Powązkach.

RAFAŁ CIASTOŃ jest doktorantem Akademii Sztuki Wojennej,
ekspertem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
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Miasta takie jak Tikrit, Ramadi
czy Mosul (na zdjęciu) są tak
bardzo zniszczone, że wymagają
odbudowy od podstaw.
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Na Bliskim
Wschodzie

toczy się walka
między Iranem
a Arabią Saudyjską
o umocowanie Iraku
na strategicznej
mapie regionu.

KRAJOBRAZ
CZASU
NIEPOKOJU
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Osławiony ruch
Sadra oraz siły skupione wokół największego autorytetu religijnego szyitów w Iraku, jakim
jest wielki ajatollah
Ali al-Sistani (na
zdjęciu), zajmują
stanowiska skrajnie antyirańskie.

eśli ktokolwiek miał nadzieję, że militarne pokonanie Państwa Islamskiego (IS) i likwidacja
irackiej części jego kalifatu przyniosą w Iraku
pokój, to bardzo się mylił. Bojownicy zeszli
do konspiracji i sieją terror na ulicach tamtejszych miast. Ich działalność zaczyna coraz
bardziej przypominać to, z czym mieszkańcy
tego kraju musieli się mierzyć ponad dekadę
temu, gdy narastała fala terroru wywołanego
przez Al-Kaidę w Iraku (AQI).
O wiele ważniejsze jest jednak to, co dzieje
się w regionalnej geopolityce, gdzie najwyraźniej zerwano już dotychczasowe sojusze, zawiązane na czas walki z kalifatem, a przystąpiono
do ostrej rywalizacji o prymat w regionie. Kluczowe znaczenie ma tu bitwa o Irak, czyli
o przyszłe strategiczne umocowanie tego kraju
na Bliskim Wschodzie, toczona między głównymi mocarstwami regionalnymi – Iranem
i Arabią Saudyjską.
REKOMPENSATA CZY ZAPOMOGA?
Istnienie kalifatu na dużej części terytorium
Iraku i jego zbrodnicza aktywność w ciągu ponad trzech lat kosztowały życie co najmniej kilkunastu tysięcy mieszkańców tego kraju, podczas gdy setki tysięcy innych zmuszonych zostało do ucieczki ze swych domów. W tym
samym czasie wiele tamtejszych miast i miasteczek, wraz z ich infrastrukturą energetyczną,
transportową i komunalną, zostało obróconych
w perzynę. Ośrodki takie jak Tikrit, Ramadi
czy Mosul są tak bardzo zniszczone, że wymagają odbudowy od podstaw. Władze w Bagdadzie oszacowały koszty tych działań – rozłożonych na wiele lat, jeśli nie dekad – na kwotę
niemal 90 mld dolarów. To skala wysiłku finansowego znacznie przekraczająca możliwości
Iraku, chociaż należy on do państw o największych zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego
na świecie. Bagdad wystąpił zatem do wspólnoty międzynarodowej z prośbą o finansową
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i ekonomiczną pomoc w odbudowie irackich
miast i infrastruktury. Rząd premiera Hajdara
al-Abadiego nie ukrywał przy tym, że uważa
takie wsparcie za konieczność i traktuje jako rekompensatę dla narodu irackiego za kilkanaście
lat cierpień.
Społeczność międzynarodowa najwyraźniej
poczuła się odpowiedzialna politycznie i moralnie za katastrofalny stan tego kraju. W połowie
lutego 2018 roku, podczas specjalnie zwołanej
pod auspicjami ONZ międzynarodowej konferencji donorów w Kuwejcie poświęconej odbudowie Iraku, debatowano nad sposobami i formami udzielenia temu krajowi ekonomicznego
i finansowego wsparcia w dziele odbudowy. Ku
zaskoczeniu wielu udało się uzbierać tylko około 30 mld dolarów, czyli zaledwie część tego,
o co zabiegał Bagdad. Co gorsza, niemal całość
tej sumy to przede wszystkim preferencyjne linie kredytowe i dość mgliste plany inwestycyjne, podczas gdy Irakijczycy liczyli na stworzenie specjalnego międzynarodowego funduszu,
zarządzanego np. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub którąś z agend ONZ.
Zadeklarowane w Kuwejcie wsparcie dla odbudowy Iraku jest nieadekwatne nie tylko do
skali oczekiwań władz w Bagdadzie, lecz
przede wszystkim do potrzeb tego kraju. Miliony Irakijczyków na terenach jeszcze do niedawna objętych wojną z kalifatem mają problemy
z tak podstawowymi sprawami, jak dostawy
wody pitnej, energii elektrycznej czy nawet
żywności. Trudności te dotykają głównie
mniejszości etnicznych i wyznaniowych (sunnitów, jazydów czy nielicznych już chrześcijan),
zamieszkujących tereny opanowane jeszcze do
niedawna przez IS.
Wszelkie kwestie pomocowe i rekonstrukcyjne zaczynają zatem przybierać ściśle polityczny
wymiar. To właśnie w tym miejscu pozornie
niebudząca jakichkolwiek kontrowersji sprawa
zorganizowania międzynarodowej powojennej

ODDZIAŁY SIŁ MOBILIZACJI LUDOWEJ,
WYSZKOLONE I CZĘSTO BEZPOŚREDNIO
DOWODZONE PRZEZ IRAŃCZYKÓW, ODEGRAŁY KLUCZOWĄ ROLĘ W POWSTRZYMANIU
OFENSYWY IS NA BAGDAD W 2014 ROKU
pomocy finansowej i ekonomicznej dla Iraku dotyka regionalnej, a często nawet globalnej geopolityki.
ZDERZENIE DWÓCH KONCEPCJI
Sprawy znacznie pogarsza to, że Irak jest w trakcie
kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na maj 2018
roku wyborami parlamentarnymi, mającymi fundamentalne znaczenie geopolityczne. Stawka w tej rozgrywce
jest znacznie wyższa niż w wypadku wszelkich dotychczasowych elekcji przeprowadzanych w Iraku po 2003 roku, ponieważ podczas tegorocznych wyborów dojdzie do
politycznego starcia między dwiema przeciwstawnymi –
i wzajemnie się wykluczającymi – wizjami dalszego kierunku rozwoju tego państwa. Z jednej strony – jako niezależnego i próbującego budować swą przyszłość na bazie
szerokiej współpracy w regionie i świecie, z wykorzystaniem wcale niemałych potencjałów surowcowych, ekono-

micznych i społecznych. Z drugiej zaś – jako półsuwerennego, podporządkowanego gospodarczo i politycznie Islamskiej Republice Iranu oraz realizującego wyłącznie jej
interesy w ramach „szyickiego półksiężyca”, budowanego na Bliskim Wschodzie przez Teheran.
Co ciekawe, stosunek do kwestii irańskiej nie daje się
jednak uporządkować według klasycznego schematu podziałów etnicznych i wyznaniowych w Iraku. Taki pozornie prosty obraz komplikuje zwłaszcza głęboki rozłam
wśród elit szyickich. Część sił politycznych – jak np. Partia Dawa byłego premiera Nuriego al-Malikiego – jawnie
optuje za jak najściślejszym powiązaniem interesów z Iranem, bo widzi w tym ukoronowanie niemal czterdziestoletnich wysiłków na rzecz rozprzestrzenienia szyickiej rewolucji irańskiej. Wspiera je w tym najmłodsza formacja
na irackiej scenie politycznej, czyli Al-Haszd asz-Szabi
(Siły Mobilizacji Ludowej – SML) zrzeszająca, według
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różnych źródeł, od 60 tys. do nawet 100 tys. zaprawionych w walce bojowników, w zdecydowanej większości zwolenników ścisłych związków ich kraju z Iranem.
Oddziały SML – wyposażone, wyszkolone,
uzbrojone, a często i bezpośrednio dowodzone
właśnie przez Irańczyków – odegrały kluczową
rolę w powstrzymaniu ofensywy IS na Bagdad
latem 2014 roku, a także w późniejszym stopniowym wyzwalaniu zajętych przez kalifat
ziem Iraku. Choć te formacje zdecydowały się
na udział w życiu politycznym kraju, tworząc
własną koalicję wyborczą, to wciąż są przede
wszystkim znaczącą siłą paramilitarną, wyposażoną w ciężki sprzęt pancerny i artylerię.
Szyiccy bojownicy z Al-Haszd asz-Szabi są
przy tym wyjątkowo zdeterminowani, a także
przesiąknięci duchem religijnego mesjanizmu,
jakiego Irak nie widział co najmniej od tragicznych szyickich powstań przeciwko rządom
Saddama Husajna w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku. Trudno więc przy tej okazji
nie zauważyć wielu podobieństw między
Al-Haszd asz-Szabi a libańskim Hezbollahem.
Burzliwe wydarzenia z ostatnich lat sprawiły,
że po drugiej stronie politycznej barykady
w Iraku stoją dzisiaj sadryści – niedawni sojusznicy środowisk, z których wywodzą się kadry Al-Haszd asz-Szabi. Osławiony ruch Sadra
oraz siły skupione wokół największego autorytetu religijnego szyitów w Iraku, jakim jest
wielki ajatollah Ali al-Sistani, zajmują stanowiska skrajnie antyirańskie. Organizacja kierowana przez charyzmatycznego Muktadę as-Sadra
polskim weteranom z PKW Irak kojarzy się
z szyickim powstaniem antyamerykańskim, które wywołał w Iraku w 2004 roku. Wiele jednak
się zmieniło od tego czasu – As-Sadr przeszedł
ewolucję ideologiczno-polityczną: od zagorzałego zwolennika Teheranu po śmiertelnego wroga
irańskiej wizji ustrojowej – velayat-e-faqih – zakładającej sprawowanie politycznej władzy
w państwie przez szyickie duchowieństwo.
W kontekście tej rywalizacji wewnątrzszyickiej warto pamiętać, że o ile Al-Haszd asz-Szabi kontrolują szyickie południe i centrum
kraju, o tyle ruch Sadra, również będący liczącą się siłą militarną, niepodzielnie włada milionowymi slumsami wschodniego Bagdadu
(słynne Miasto Sadra). W praktyce oznacza to,
że de facto trzyma on w szachu całą stolicę,
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Podczas zwołanej na początku roku pod auspicjami ONZ
międzynarodowej konferencji donorów w Kuwejcie debatowano o odbudowie Iraku. Na zdjęciu sekretarz generalny ONZ
António Guterres (z prawej) udziela wywiadu Telewizji Kuwejt
przed otwarciem konferencji, 14 lutego 2018 roku.

IRAN ZROBI
WSZYSTKO,
ABY PRZYSZŁE
WŁADZE W BAGDADZIE PODZIELAŁY
POGLĄDY POLITYKÓW Z TEHERANU
czego zresztą nieraz dał dowód w ostatnich
dwóch latach, przejściowo zajmując nawet
dzielnicę rządową i gmach parlamentu. Każdy
iracki rząd musi się zatem z sadrystami liczyć,
co w polityce krajowej daje im równie silną
nieformalną pozycję, jak ugrupowaniom skupionym w Al-Haszd asz-Szabi.
SAUDYJSKI WIETNAM
Polityczną sytuację w Iraku uważnie śledzą
globalne i regionalne mocarstwa. Głównymi rozgrywającymi są tu Iran, dążący do uzyskania
w Iraku jak największych wpływów, ale też Arabia Saudyjska, która próbuje wykorzystać okazję, jaką daje rozłam w dość jednolitym jeszcze
niedawno bloku irackich szyitów, do osłabienia
irańskich wpływów w Mezopotamii i Lewancie.
Wizyty Muktady as-Sadra w Rijadzie czy sau-
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dyjskich oficjeli w Bagdadzie są nowym elementem relacji
między umiarkowanymi antyirańskimi szyitami z Iraku
a Arabią Saudyjską, wciąż sprawującą funkcję symbolicznego patrona wszystkich muzułmanów rytu sunnickiego.
A także, co równie ważne, dążącą do objęcia roli lidera
w świecie arabskim. Warto bowiem pamiętać, że iraccy
szyici są etnicznymi Arabami, ci zaś mają bogatą historię
wielowiekowych waśni z Persami.
Arabia Saudyjska potrzebuje zresztą tych irackich koneksji do podreperowania pozycji w regionie, mocno
osłabionej po serii strategicznych porażek, takich jak fatalnie prowadzona i jeszcze gorzej rokująca operacja
w Jemenie. Konflikt, który miał być krótką kampanią wojenną, przerodził się w przewlekłą, krwawą wojnę – istny
saudyjski Wietnam. Do tego dochodzą faktyczna utrata
strategicznego wpływu na rozwój sytuacji w Syrii oraz
niebezpiecznie przedłużający się konflikt z Katarem, do
niedawna najbliższym sojusznikiem Rijadu w regionie
Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, jeszcze kilka lat temu
będąca wręcz oazą stabilności i wzorem przewidywalnej,
wyważonej polityki i dyplomacji, stała się graczem nieobliczalnym.
A wszystko to dzieje się w czasie radykalnych – jak na
realia saudyjskiej monarchii – przemian wewnętrznych
wywołanych reformatorskimi działaniami księcia
Mohammeda bin Salmana, młodego następcy tronu
i szarej eminencji Domu Saudów. Jego polityka, najwyraźniej ciesząca się pełnym poparciem sędziwego króla
Salmana, doprowadziła do naruszenia trzech dotychczasowych tradycyjnych filarów królestwa: bezgranicznych
i niepodlegających krytyce wpływów religijnego establishmentu, bezkarności klasy średniej, a także względnej
jedności rodziny panującej. Już przyniosło to negatywne
konsekwencje, jeśli chodzi o sytuację społeczno-polityczną w Arabii Saudyjskiej, a także jej pozycję w regionie i w świecie.
SIŁA PETRODOLARÓW
Możliwości działania Rijadu ogranicza dodatkowo spadający poziom rezerw finansowych. Saudowie muszą
uważniej korzystać ze swych „petrodolarów”, do niedawna głównego i niezwykle skutecznego narzędzia ich polityki zagranicznej. Przyczyną są relatywnie niskie ceny ropy naftowej, gwałtownie pogłębiające się zadłużenie wewnętrzne państwa oraz żywiołowo rosnące wydatki na
subsydia socjalne i płace. Niezwykle kosztowna okazuje
się także wojna w Jemenie – szacuje się, że operacja ta
może kosztować Saudów nawet do 200 mln dolarów
dziennie (!), a trwa już wszak ponad trzy lata.
W przeciwieństwie do Królestwa Saudów Islamska Republika Iranu (IRI) zdołała odnieść w ostatnich latach

wiele sukcesów w polityce regionalnej. Osiągnięcie zamierzonych celów na niwie międzynarodowej na razie jest
rekompensatą za problemy wewnętrzne, takie jak pogłębiający się kryzys gospodarczy i będące jego pochodną
napięcia społeczne. Teheran ma wszelkie powody do samozadowolenia, co zresztą chyba najlepiej wyraził sam
prezydent Hasan Rouhani, kiedy w parlamencie irańskim
pod koniec 2017 roku wygłosił buńczuczne, ale jakże
zgodne ze stanem faktycznym, stwierdzenie: „Jeszcze nigdy w swej historii Islamska Republika [Iranu] nie była
w sytuacji, w której niepodzielnie kontrolowała politycznie cztery arabskie stolice regionu: Bagdad, Bejrut,
Damaszek i Sanę”.
TRIUMF IRAŃCZYKÓW
Samozadowolenie Irańczyków jest w pełni uzasadnione
– wbrew wszelkim przeciwnościom i trudnościom udało
im się nie tylko pokonać IS i islamistów z Al-Kaidy, lecz
także osłabić umiarkowane siły rebelii w Syrii oraz Kurdów w Iraku, a do tego upokorzyć Turcję i Arabię Saudyjską, czyli głównych geopolitycznych rywali w regionie.
Teheran otwarcie kpi też z Tel Awiwu – instaluje w Syrii
swe bazy niemal pod samą granicą izraelską.
W efekcie Teheran sprawuje strategiczną kontrolę nad
pasem terytoriów rozciągających się od Libanu i Syrii,
przez Irak i Iran, aż po zachodni Afganistan (gdzie również wspiera aktywnie tamtejszych szyitów). Oznacza
to możliwość bezpośredniego, lądowego dostępu do
każdego niemal punktu między Morzem Śródziemnym
a podnóżami Hindukuszu, co Irańczycy skwapliwie wykorzystują, intensywnie dystrybuując między swych regionalnych sojuszników zaopatrzenie, m.in. w broń,
i doświadczone kadry wojskowe. Szczególne znaczenie
mają tu irańskie technologie i zestawy rakietowe, niemające sobie w regionie równych. W ślad za nimi podążają szyiccy „misjonarze”, rozpowszechniający irańską
wersję szyizmu oraz propagujący polityczno-ustrojową
wizję velayat-e-faqih.
Niewątpliwie Irak ma szczególne znaczenie dla irańskiej strategii i można mieć pewność, że Iran zrobi wszystko, aby przyszłe władze w Bagdadzie podzielały poglądy
polityków z Teheranu. Czas pokaże, czy będzie to oznaczało także bezpośrednie (w tym siłowe) oddziaływanie
Irańczyków na wydarzenia w Iraku. Na razie najnowsze
doniesienia znad Tygrysu i Eufratu nie napawają w tej
kwestii optymizmem: coraz liczniejsze informacje o zastraszaniu szyickich przeciwników Teheranu, narastającej
presji na mniejszości religijne czy o werbalnych atakach
na współpracowników ajatollaha Alego al-Sistaniego nie
wróżą nic dobrego. Najwyraźniej bitwa o Irak wkracza
w decydującą fazę.
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DEFINICJA
Z Pa t r y c j ą S a s n a l
o nieoczekiwanej zdobyczy Arabskiej Wiosny, mozaice
konfliktów na Bliskim Wschodzie i pomyśle na stabilizowanie
tego regionu rozmawia Małgorzata Schwarzgruber.

N

ie mamy strategii dotyczącej Bliskiego
Wschodu, uprawiamy bliskowschodnią turystykę kryzysową – takie słowa padły na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
Dlaczego sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaognia,
chociaż pokonaliśmy Państwo Islamskie?
Tak naprawdę nie pokonaliśmy IS. Zlikwidowaliśmy
tylko państwowe struktury kalifatu. Na pograniczu syryjsko-irackim nie istnieje już tzw. Państwo Islamskie, pozostało jedynie kilka enklaw w obu tych krajach. Jeśli wie-
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rzyć szacunkom Pentagonu, zostało tam zabitych ponad
60 tys. jego bojowników, w tym 180 dowódców.
Jak wielu ich jeszcze zostało?
U boku IS przyjechało walczyć 37 tys. bojowników
z różnych krajów, jeśli wierzyć analizie Grupy Soufan.
W szczytowym momencie do kalifatu dołączało miesięcznie około 1500 ochotników, ale teraz rekrutacja spadła niemal do zera. Pentagon twierdzi, że wielu z nich się
ukrywa, podobnie jak to było w wypadku Al-Kaidy
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est politolożką, amerykanistką,
arabistką. Kierowniczka programu
„Bliski Wschód i Afryka” w Polskim
Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Jej książka „Pseudostabilizacja. Problemy współczesnej polityki USA
na Bliskim Wschodzie” ukazała się
w 2017 roku nakładem PWN-u.

M I C H A Ł

N I W I C Z

w 2003 roku po amerykańskiej inwazji na
Afganistan. Część się poddała. Inni wyjechali
budować nowe grupy i struktury.

U boku ISIS
przyjechało walczyć
37 tys. bojowników
z różnych krajów.

Około

5 tys.
z nich miało
europejski
paszport.

Czy obrali za cel Europę?
Około 5 tys. bojowników IS miało europejski
paszport. Mówi się, że może wrócić od tysiąca
do trzech tysięcy z nich. Ich nazwiska i cechy
biometryczne znajdują się w bazach danych,
więc trudno im będzie przedostać się na Stary
Kontynent. Może pojadą do Egiptu, bo na półwyspie Synaj trwa wojna, działa tam dżihadystyczna grupa zbrojna, która mieni się filią ISIS.
Egipt jest dobrym miejscem na zamachy, bo
mieszkają tam chrześcijańscy Koptowie, którzy
stanowią 10% społeczeństwa. Do tego kraju
przyjeżdża też wielu zachodnich turystów. Drugi kierunek to Filipiny. Nowych bojowników
dżihadyści z ISIS mogą znaleźć w Bangladeszu,
dokąd uciekają prześladowani w Birmie muzułmańscy Rohingya.
„Chaos bez końca. Bliski Wschód jak Europa w XVII wieku” – to tytuł jednego z artykułów o sytuacji w regionie. Czy Pani się
z tym zgadza?
Bez wątpienia Bliski Wschód przechodzi głęboką transformację polityczną, społeczną i gospodarczą. Region jest wyjątkowo różnorodny –
kilkadziesiąt narodowości, wiele języków i wyznań – wspólne są jednak problemy: słabość
państwa, stagnacja gospodarcza, silna religia,
gra aktorów zewnętrznych, szczególnie Amerykanów. Większość krajów Bliskiego Wschodu
ma słabe struktury państwowe i nie potrafi dostarczyć obywatelom podstawowych usług. Są
to jednak stosunkowo młode państwa. Sto lat temu nie było Syrii czy Libanu. Katar czy Bahrajn powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Głęboko zakorzenioną spuściznę
narodową mają natomiast państwa, które nie by-

ły skolonizowane przez długi czas – Egipt,
Turcja, Arabia Saudyjska. Po wydarzeniach
2011 roku trudno powiedzieć, które struktury
przetrwają zmiany społeczne. Często wyrażamy
rozczarowanie rezultatami Arabskiej Wiosny,
gdyż wiązano z nią wielkie oczekiwania. Tymczasem dziś każdy arabski przywódca zastanawia się, jakie skutki mogą wywołać jego decyzje. To jest właśnie ogromna zdobycz arabskiej
wiosny, niewidoczna na pierwszy rzut oka.
Czy różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw wpływają na brak stabilizacji w regionie?
To nie różnice w rozwoju gospodarczym,
lecz wspomniane problemy strukturalne i głęboka klasowość społeczeństw bliskowschodnich powodują, że możemy mówić tylko o stabilizacji pozornej. Tradycyjną linię podziału na
bogatych i biednych wyznacza ropa naftowa.
Algieria jest przykładem państwa, któremu
udaje się utrzymać stabilizację mimo autorytarnego systemu – ma ropę i pieniądze. Nikt jednak nie wie, co się stanie, gdy umrze prezydent
Abd al-Aziz Buteflika. Ze względu na współczesną dynamikę rynku energii ropę trzeba
sprzedać szybko i kiedyś jej zasoby się wyczerpią. Rozumie to Arabia Saudyjska. Następca
tronu, książę Muhammad ibn Salman ibn Abd
al-Aziz Al Su’ud, musi wprowadzać reformy,
których skutki społeczne trudno przewidzieć.
Dziś nawet w bogatej Arabii Saudyjskiej prawie
20% populacji żyje poniżej narodowej granicy
ubóstwa. Na całym Bliskim Wschodzie bieda
dotyka co trzeciego obywatela.
Od 70 lat na Bliskim Wschodzie trwa konflikt izraelsko-palestyński. Wiele razy zapowiadano przełom w negocjacjach. Icchak
Rabin, Szimon Peres i Jasir Arafat otrzymali
nawet w 1994 roku Pokojową Nagrodę Nobla.
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Dlaczego tak trudny jest kompromis?
Z wielu powodów. W skrócie powiedziałabym, że kompromis jest możliwy dopiero
wtedy, gdy negocjatorzy mają podobną siłę.
Gdy silny negocjuje ze słabym, trudno osiągnąć porozumienie. Izrael jest pełnoprawnym
członkiem międzynarodowej społeczności.
To potężna militarnie i gospodarczo struktura, która ma bezwarunkowe poparcie USA.
Z drugiej strony stołu negocjacyjnego zasiada
grupa ludzi, która chciałaby utworzyć państwo. Nie mają oni wojska, są podzieleni politycznie, brak im dyplomatycznego zaplecza
i zdeterminowanych sojuszników. Nawet gdy
Arabia Saudyjska, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie deklarują poparcie dla
Palestyńczyków, postępują tak dla
osiągnięcia własnych korzyści.
Z pięciu punktów negocjacyjnych
między Izraelem a Palestyńczykami
najważniejszy dotyczy konfliktu
o ziemię, którą Izrael zagarnął i okupuje od 1967 roku. Silniejsza strona
musiałaby z niej zrezygnować. A jaką ma do tego motywację przy braku międzynarodowej presji?

alawickiej mniejszości, radykalne grupy sunnickie, Kurdowie i inne grupy sunnickie. Nie
odnosi Pani wrażenia, że ten konflikt staje się
nieczytelny?
Przypomina matrioszkę: gdy otworzymy jedną
babuszkę, okazuje się, że w środku jest kolejna.
Można jednak zarysować ogólną sytuację. Amerykańscy politycy długo powtarzali, że nie może
być wojskowego rozwiązania dla Syrii. Z czasem okazało się, że jednak tak. Dzięki sojusznikom – Rosji i Iranowi – Baszszar al-Asad
zdobywa kolejne terytoria i być może nawet
w perspektywie roku czy dwóch lat przypieczętuje to podpisaniem pseudopokojowego porozumienia. Syryjski prezydent kontroluje dziś
cały zurbanizowany pas Syrii na zachodzie kraju. Musi odbić jeszcze
dwa ośrodki: Gutę blisko Damaszku, w której mieszka 400 tys. ludzi,
oraz Idlib na północy kraju. Wtedy
będzie miał pod kontrolą całą zachodnią Syrię: od Idlibu, przez
Aleppo, Homs, Hamę, Damaszek,
po Darę. Reszta kraju to w większości pustynia. Jeśli na dodatek dżihadyści z ISIS będą kontrolowani
przez siły rządowe, USA zaakceptują Baszszara al-Asada.

70%
mieszkańców
świata
arabskiego
ma mniej
niż 30 lat.

Bliski Wschód
przechodzi głęboką transformację polityczną, społeczną
i gospodarczą

Trwa bitwa o Irak, czyli o strategiczne umocowanie tego kraju na
Bliskim Wschodzie, toczona między głównymi mocarstwami regionalnymi – Iranem
a Arabią Saudyjską. Jaki może być jej rezultat?
Dziś nie jest tak źle jak trzy lata temu. Wówczas dużą część Iraku okupowało Państwo Islamskie. Kurdowie zapowiadali, że tworzą własne państwo, sunnici
musieli sobie radzić sami, rządzili szyici z Bagdadu
i południa. Wówczas przewidywano, że Irak rozpadnie
się na trzy części. Dziś pokonano IS, a po referendum
niepodległościowym Kurdowie zostali zmuszeni do zaakceptowania status quo. W premierze Hajderze al-Abadim widzę człowieka kompromisu, który za
wszelką cenę chce utrzymać państwo w jedności.
Obecnie są na to większe szanse, choć problemów nie
brakuje: Irak jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw świata, szybko zwiększa się populacja –
do 2050 roku liczba mieszkańców wzrośnie z obecnych 30 mln do 80 mln. Ten kraj ma jednak ważne
w tej sytuacji zaplecze finansowe – ropę.
Konflikt w Syrii trwa już dłużej niż II wojna światowa. Walczą tam popierany przez Rosję i Iran rząd
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Czy spór Ankary z Waszyngtonem o wspieranie przez USA Kurdów walczących
z dżihadystami na pograniczu iracko-syryjskim może wywołać pęknięcie w NATO?
Gdyby doszło do zbombardowania przez Turcję miejscowości Manbidż na północy Syrii, gdzie prawdopodobnie stacjonują także Amerykanie, byłby to atak jednego członka sojuszu na drugiego. Nie sądzę jednak,
aby do tego doszło. Podczas ostatniej wizyty Rexa
Tillersona w Ankarze została powołana turecko-amerykańska grupa, która ma wyjaśnić nieporozumienia między Ankarą i Waszyngtonem. Umowa jest jasna: amerykańska pomoc dla syryjskich Kurdów ma granicę, którą
jest połączenie się dwóch terytoriów kurdyjskich. Amerykanie nie pozwolą, aby Rożawa, czyli północno-wschodnia część Syrii, połączyła się z Afrinem. Są to
dwa historyczne tereny Kurdów, przedzielone mieszkającymi tam dziś Arabami i Turkami.
W przeciwieństwie do Iraku i Syrii inne państwa regionu rzadko znajdują się w centrum zainteresowania mediów. Czy nic się tam nie dzieje?

Dzieje się ciągle, choć według barometru konfliktów
opracowanego przez uniwersytet w Heidelbergu w 2017
roku Afryka subsaharyjska przegoniła Bliski Wschód
pod względem liczby wojen. W Jemenie trwa krwawa
wojna, która doprowadziła do powszechnego głodu
i epidemii cholery. Libia nadal jest podzielona, ale kierowanych jest tam wiele funduszy, są wdrażane programy, które mają osłabić przechodzącą przez ten kraj migrację. Egipt potrzebuje reform, ale ludzie mogą się ponownie przeciw nim zbuntować. Przeciwnicy reżimu
organizują się w mediach społecznościowych. Pytanie –
kiedy dojdzie do wybuchu? Destabilizacja jest możliwa
w każdym państwie na Bliskim Wschodzie.
Ministrowie obrony NATO uznali niedawno, że krajom Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu należy
pomagać w budowaniu lokalnych zdolności obronnych. W Jordanii i Tunezji sojusz szkoli siły odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Może to jest sposób na
stabilizację w regionie?
Jordania i Tunezja to jasne punkty na bliskowschodniej mapie. Pierwsze z tych państw jest zaufanym sojusznikiem, a drugie dobrym przykładem, jak po 2011
roku mogła się udać transformacja. Budowanie zdolności sektora bezpieczeństwa w krajach demokratycznych
nie budzi kontrowersji, ponieważ Unia Europejska czy
NATO nie narażają się na zarzut kolaborowania z rządem, który w przyszłości może zostać uznany za dyktatorski – takich państw jest na Bliskim Wschodzie mniejszość. Współpracę można podjąć jeszcze z Marokiem,
które wdraża reformy. Przypomnę, że w 2011 roku, gdy
z Tunezji uciekał prezydent ben Ali, na lotnisku w Tunisie stały francuskie kanistry z gazem łzawiącym do
tłamszenia demonstrantów. Francja doznała wówczas
upokorzenia, bo pomagała dyktatorowi.
Czy UE i ONZ mają do odegrania na Bliskim Wschodzie jakąś rolę?
Niemożliwa jest demokratyzacja odgórna czy globalna.
Unia nadal powinna zajmować się budowaniem więzi społecznych Europy z Południem, dostarczaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej. ONZ natomiast musi uważać,
aby nie dać się wciągnąć przez Rosję, Turcję i Iran do legitymizowania procesu, który da Baszszarowi al-Asadowi
pełnię władzy. Na pewno nie powinny się angażować Stany Zjednoczone, bo w regionie silne są tendencje antyamerykańskie. 70% mieszkańców świata arabskiego ma
mniej niż 30 lat. Pamiętają jedynie serię amerykańskich
interwencji: „Pustynną burzę” w latach 1990–1991, „Pustynnego lisa” z 1998 roku, interwencję w Afganistanie
w 2001 roku, w Iraku w 2003 czy w Libii w 2011.
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MICHAŁ ZIELIŃSKI

ŻYCIE

UWIĘZIONE
W ZGLISZCZACH
Boje o ten region należą do najdłuższych i zarazem
najbardziej zaciekłych w czasie konfliktu w Syrii. Ostatnio
jednak przybrały jeszcze bardziej okrutną formę.
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hociaż taktyka wojskowa przez stulecia się zmienia, los mieszkańców
oblężonych miast zawsze jest taki
sam. Uwięzieni giną od kul, umierają z głodu, pragnienia i braku podstawowej
pomocy medycznej. Szerzą się choroby,
a zniszczona infrastruktura utrudnia funkcjonowanie. Przerażeni ludzie zdani są wyłącznie na siebie i swoich sąsiadów. W wyniku
postępującej degeneracji nawet sojusznicy
rzucają się sobie do gardeł, a cywile, których
wcześniej obiecywano bronić, wykorzystywani są jako żywe tarcze.
Właśnie tak wygląda codzienność Wschodniej Guty. Region ten, będący rolniczym
przedmieściem Damaszku, oblegany jest
przez siły sprzymierzone z syryjskim rządem.
Mimo że dramat żyjących tam ludzi trwa od
pięciu lat, w połowie lutego Wschodnia Guta
ponownie trafiła na pierwsze strony gazet.
Wraz z rozpoczęciem operacji „Stal damasceńska”, czyli nowej ofensywy sił prezydenta
Baszszara al-Asada (bezpośrednio wspieranych przez Rosję), zachodnie media grzmią
o lawinowo rosnących ofiarach nalotów oraz
o tragedii tych, którzy wciąż żyją. Raport sporządzony przez organizację Lekarze bez Granic wskazuje, że w wyniku bombardowań ponad 70% lokalnej populacji przeniosło się do
piwnic. Systematycznie niszczone są szpitale,
a te, które się zachowały, pozostają przepełnione. Brakuje też miejsc na cmentarzach.
Ciała zmarłych chowane
są w parkach lub po prostu
Amatorski film nagrany w drugiej
połowie marca ukazuje uchodźców
leżą na ulicach.
uciekających z Hammurijji. Na jedZ około 390 tys. oblężonym z kadrów widać mężczyznę
nych cywilów każdy cierpi
z podróżną torbą, z której wystają
główka i rączki dziecka. Ujęcie to
głód, a wielu potrzebuje
stało się symbolem pierwszego tak
zaawansowanej opieki medużego exodusu z terenów
dycznej. Według Amnesty
Wschodniej Guty.
International, 1034 osoby
powinny zostać natychmiast ewakuowane ze względu na stan zdrowia.
Temat sytuacji we Wschodniej Gucie został
podjęty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, która 24 lutego 2018 roku zdecydowała o trzydziestodniowym zawieszeniu broni obowiązującym
na terytorium całej Syrii. Postanowienie zostało
uznane także przez Rosję. Miało ono umożliwić pracownikom organizacji humanitarnych
dotarcie do najbardziej potrzebujących. Umowa

nie obejmowała jednak terytoriów kontrolowanych przez organizacje uważane za terrorystyczne. Już kilka minut po jej wprowadzeniu
pojawiły się informacje o bombach spadających
właśnie na Wschodnią Gutę.
ZBRODNIE WOJENNE
Już na początku wojny ludność zamieszkująca Gutę w większości opowiedziała się przeciwko rządom Baszszara al-Asada. W efekcie
tereny te bardzo szybko zostały zajęte przez siły Wolnej Armii Syrii. Pod koniec 2012 roku
rebelianci kontrolowali wszystkie najważniejsze
ośrodki w tym rejonie, także największe miasto
– Dumę. Na początku 2013 roku opozycjoniści
zdołali zdobyć wschodnią część obwodnicy Damaszku i wkroczyli do Jobaru, jednej z jego
dzielnic. W odpowiedzi syryjski rząd przeprowadził kontrofensywę, podczas której udało się
okrążyć i odciąć zbuntowany region. Od tego
czasu obszar ten był zaopatrywany wyłącznie
przez nieliczne checkpointy, np. w Al-Wafedin,
oraz za pośrednictwem przemytników – przez
tunele wydrążone w ziemi. Zostały one jednak
zniszczone w lutym 2017 roku wraz z ofensywą w Al-Kabun i Barzy. Jednocześnie od października 2017 roku na tereny kontrolowane
przez rebeliantów wpuszczono jedynie pięć
konwojów (dane Amnesty International). Damaszek uzasadnia tę decyzję coraz większą aktywnością sunnickich fundamentalistów, w tym
grup uznawanych za terrorystyczne, które nękają syryjską stolicę zamachami terrorystycznymi
oraz ostrzałami moździerzowymi i rakietowymi. W marcu na skutek jednego z ataków przeprowadzonych na bazar w dzielnicy Al-Mazza
zginęło kilkadziesiąt osób.
Faktem jest, że wraz z postępującym w Syrii
chaosem oraz decentralizacją Wolnej Armii Syrii znaczny obszar Wschodniej Guty został przejęty przez radykalizujące się bojówki. Obecnie
największą siłę w regionie stanowi Dżajsz
al-Islam, wspierana przez Arabię Saudyjską islamistyczna organizacja licząca do 15 tys. bojowników. Została ona oskarżona m.in. o przeprowadzenie masakry w mieście Adra, podczas której
zamordowano kilkudziesięciu cywilów.
Na terenie Guty aktywne są także oddziały
fundamentalistów spod znaku Ahrar asz-Szam
oraz powiązanego z Al-Kaidą Hajat Tahrir
asz-Szam (m.in. dawna An-Nusra). Pozosta-

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

100

STRATEGIE / BLISKI WSCHÓD

PO NIESPEŁNA MIESIĄCU WALK
SIŁY LOJALNE WOBEC DAMASZKU
ZDOŁAŁY ODZYSKAĆ OKOŁO 80%
OBLĘŻONYCH TERENÓW
łość po Wolnej Armii Syrii stanowi liczący około 9 tys.
członków Legion al-Rahman, który sprzeciwia się upolitycznieniu islamu i przekształceniu Syrii w państwo religijne. Ze względu na różnice światopoglądowe między
rebeliantami dochodzi do cyklicznych starć. Zarazem
w obliczu nacierających sił rządowych wszystkie wymienione grupy potrafią stworzyć tymczasowe sojusze.
Ci bojownicy stanowią dla Damaszku realne zagrożenie, ale walka z organizacjami terrorystycznymi nie
usprawiedliwia zbrodni wojennych. Organizacja Narodów Zjednoczonych oskarża syryjski rząd o celowe pogłębianie kryzysu humanitarnego na oblężonym terytorium, w tym niszczenie placówek medycznych oraz pól
uprawnych. Na terenie Wschodniej Guty wielokrotnie
stwierdzono także ataki z użyciem broni chemicznej
(najprawdopodobniej przez obie walczące strony). Do
największego doszło w sierpniu 2013 roku, kosztował
on życie od 300 do nawet 1400 osób. Po śledztwie przeprowadzonym przez ONZ Syria przystąpiła do konwencji o zakazie broni chemicznej, co jednak nie uchroniło
mieszkańców Guty przed kolejnymi atakami. W 2017
roku raportowano o użyciu chloru w leżących wewnątrz
enklawy Zamalce, Harascie, Ajn Tarmie oraz dzielnicy
Jobar. Od stycznia 2018 roku odnotowano już siedem
podobnych incydentów. Według śledztwa przeprowadzonego przez „New York Times”, elementy potrzebne do
wyprodukowania rakiet z ładunkami chemicznymi zostały dostarczone przez Koreę Północną.
OSTATECZNE ROZWIĄZANIE
Amatorski film nagrany w drugiej połowie marca ukazuje tłum uchodźców uciekających z Hammurijji. Na
jednym z kadrów widać mężczyznę z podróżną torbą,
z której wystają główka i rączki dziecka. Ujęcie to stało
się symbolem pierwszego tak dużego exodusu z terenów
Wschodniej Guty. Wraz z postępem sił rządowych już
ponad 50 tys. cywilów, w większości kobiet i dzieci,
zdecydowało się wykorzystać otwarty przez syryjski
rząd korytarz i przejść na terytorium kontrolowane przez
wojska prezydenta Al-Asada. Ze strachu przed represja-
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mi lokalna ludność korzysta z takich rozwiązań niechętnie i raczej w ostateczności.
Po niespełna miesiącu walk siły lojalne wobec Damaszku zdołały odzyskać około 80% oblężonych terenów. Enklawa została rozbita na trzy mniejsze regiony
skupione wokół Dumy, Harasty i Kafr Batny. To terytorium cały czas jest silnie bombardowane i atakowane
przez siły lądowe. Począwszy od pierwszego dnia operacji „Stal damasceńska”, w wyniku walk śmierć poniosło
1394 cywilów (dane The Syrian Observatory For Human Rights z 19 marca 2018 roku), a ponad 2,5 tys. zostało rannych. Jednocześnie zdjęcia satelitarne sporządzone nad Wschodnią Gutą pokazują postępujące wyniszczenie. W niektórych rejonach z ziemią zrównano
ponad 90% zabudowy. Według relacji naocznych świadków, w ruinach wciąż są uwięzieni ludzie.
Analogicznie do obleganego Aleppo czy Darajji rząd
syryjski dąży do ewakuacji rebeliantów w zamian za
poddanie kontrolowanego przez nich terytorium. W pobliżu Wschodniej Guty pojawiły się już charakterystyczne zielone autobusy, ale oferta dotychczas nie została
przyjęta. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie sił lojalnych wobec prezydenta Baszszara al-Asada, w tym
dowodzonych przez generała Suhajla al-Hasana zaprawionych w boju Tygrysów, odbicie wschodniej Guty jest
wyłącznie kwestią czasu.
Jednocześnie pod znakiem zapytania stoi przyszłość
zamieszkujących te tereny cywilów. Nie ulega wątpliwości, że jeszcze wielu z nich zginie pod gruzami zbombardowanych domów bądź zostanie użytych przez rebeliantów jako żywe tarcze, a ci najbardziej wyniszczeni
nie doczekają pomocy. Mroczną przyszłość Guty wróżą
także słowa gen. Siergieja Rudskoja, szefa komórki operacyjnej rosyjskiego sztabu generalnego, który stwierdził, że amerykańscy instruktorzy operujący na oblężonych terenach przygotowują rebeliantów do przeprowadzenia prowokacji z użyciem broni chemicznej. Słowa te
mogą być zapowiedzią ostatecznego rozwiązania w sytuacji, w której bojownicy, zamiast złożyć broń, zdecydują się walczyć do końca.
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Prezydent Chin Xi Jinping na spotkaniu z amerykańskim gen. Joe Dunfordem, przewodniczącym Kolegium Szefów Sztabów, Pekin,
17 sierpnia 2017 roku.

ADAM GWIAZDA

Na wzór amerykański
Jak Chińczycy wprowadzają w życie zasadę:
uczmy się od najlepszych, choćby nawet od diabła?

P

onad dwa lata temu prezydent Xi Jinping wyznaczył trzy priorytetowe cele dla chińskiej armii:
pierwszy – do 2020 roku podstawowa mechanizacja wszystkich jednostek, uzyskanie znaczącego postępu w wykorzystywaniu technologii informacyjnych i znaczne podwyższenie zdolności strategicznej;
drugi – do 2035 roku całkowita modernizacja armii;
trzeci – do 2050 roku uzyskanie przewagi nad siłami
zbrojnymi innych państw na świecie.

WYZWANIE NA LATA
Są to dosyć ambitne cele, które najprawdopodobniej… nie zostaną zrealizowane do połowy bieżącego
stulecia, jeśli weźmie się pod uwagę dotychczasowe postępy w modernizowaniu i szkoleniu żołnierzy oraz wyposażaniu ich w nowoczesny sprzęt. Nie wiadomo także,
czy uda się całkowicie zmienić organizację, wyszkolenie, strategię i metody walki chińskiej armii na wzór sił
zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Władze w Pekinie zorientowały się stosunkowo późno, bo dopiero w 2015 roku, na kilka dni przed 19. Kongresem Komunistycznej Partii Chin, że organizacja
i wyszkolenie wojska oraz system dowodzenia mocno
odstają od standardów przyjętych w państwach zachodnich. Wyszło to na jaw dopiero po manewrach wojskowych w miejscowości Zhurihe, w których udział wzięły
dwie brygady: Czerwona i Błękitna. Obie wyposażono
w identyczne pojazdy wojskowe, samoloty, helikoptery
i takie same rodzaje broni. Jedyną różnicą, jak się później okazało decydującą o wyniku walki, było to, że ta
druga została wyszkolona i zorganizowana na wzór typowej amerykańskiej jednostki wojskowej.
W bezpośrednim starciu Czerwoną Brygadę w ciągu
kilku dni wspólnych ćwiczeń bliźniacza jednostka dosłownie zmiażdżyła. Żołnierze Błękitnej potrafili dostosować metody walki i taktykę do wyznaczonych im celów i użyli satelitów wywiadowczych do wykrycia pozycji przeciwnika, a następnie za pomocą cyberataków
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i zmasowanych uderzeń samolotami bojowymi zdemontowali obronę Czerwonej Brygady, która w tym starciu
miała być pewniakiem. Ze wstydem przyznał to dowódca pokonanych gen. Wang Ziqiang, który powiedział, że
jego żołnierze zostali pobici, gdyż „nie potrafili stawić
czoła realistycznym wymogom obowiązującym na
współczesnym polu walki”. Nikt ich zresztą do tego
nie szkolił.
Te manewry nie były oczywiście jednostkowym wydarzeniem. Dowództwo
chińskiej armii powtórzyło je kilkanaście razy i „zamerykanizowana” Błękitna Brygada zanotowała do 2016 roku kolejne 32 zwycięstwa,
a tylko jedną porażkę z inną
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Czerwoną Brygadą, tj. wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, najlepiej wyszkolonymi, elitarnymi
jednostkami wojskowymi chińskiej armii. W każdym
takim starciu straty Czerwonych wynosiły 70% stanu
osobowego przy minimalnych (dwu-, trzyprocentowych) stratach Błękitnych. Dało to sporo do myślenia
chińskim generałom oraz prezydentowi i naczelnemu
wodzowi armii Xi Jinpingowi.
PRZYMIARKI DO NOWOCZESNOŚCI
Już poprzednie władze ChRL usiłowały zreformować
chińską armię, która pod względem organizacji, metod
szkolenia i systemu dowodzenia ciągle przypominała
siły zbrojne byłego Związku Radzieckiego. Poważnym
mankamentem tych wojsk jest także to, że nie brały
udziału w żadnej wojnie. W ponaddwumilionowej armii jest niewielu starszych oficerów, którzy walczyli
w 1979 roku z dobrze wyszkolonymi i zaprawionymi
w boju siłami Wietnamu. Była to zresztą dla Chin upokarzająca kampania, która odsłoniła wiele słabości
tamtejszych wojsk.
Dopiero prezydent Xi Jinping zdecydował się na
gruntowną reformę sił zbrojnych. Doprowadził
do reorganizacji struktury Centralnej Komisji Wojskowej z wydzieleniem stałego,
naczelnego dowództwa. Zamiast
dotychczasowych czterech

W latach
2013–2014 przywódca
Chińskiej Republiki Ludowej rozkazał całkowicie zreorganizować 195 Zmechanizowaną Brygadę Piechoty chińskiej
armii na wzór analogicznej jednostki amerykańskiej. Zmienił też jej nazwę na Błękitna Brygada.

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

103

departamentów utworzono 15 nowych, do których zostali włączeni wszyscy najwyżsi dowódcy wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Zmodernizowano także strukturę i szczeble dowodzenia oraz
zmieniono organizację armii chińskiej, w której podstawowymi jednostkami są teraz brygady, a nie dywizje.
Władze w Pekinie w ostatnich dwóch latach wdrożyły także w życie program rozwoju kompleksu militarnego i jego integracji ze wszystkimi działami przemysłu
cywilnego pracującego na potrzeby wojska, na wzór
modelu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż spora część brygad chińskiej armii została zreorganizowana i od pewnego czasu jest szkolona na
wzór tych należących do armii USA, to nadal utrzymano w nich „leninowski”, dualistyczny system dowodzenia, z delegowanymi przez KPCh komisarzami politycznymi, którzy mają zapewnić pełną kontrolę rządzącej partii nad armią.
FINANSOWA PRZEPAŚĆ
Trudno więc będzie władzom w Pekinie, przy utrzymaniu dualistycznego systemu dowodzenia, zwiększyć
siłę bojową i efektywność chińskiej armii. Nawet jeśli
w najbliższych kilkudziesięciu latach dojdzie do jej
znacznego unowocześnienia oraz zmiany systemu szkolenia, to nie wydaje się prawdopodobne, aby uzyskała
ona wkrótce przewagę nad siłami zbrojnymi Stanów
Zjednoczonych. Samo porównanie nakładów na obronę
pokazuje przepaść w tej dziedzinie między obu krajami.
USA wydają na ten cel 3,3% PKB (około 611 mld dola-

rów w 2016 roku) i mają najsilniejszą armię na świecie,
liczącą 1,3 mln zawodowych żołnierzy, z których
200 tys. stacjonuje w licznych bazach wojskowych za
granicą. Amerykanie bowiem, w odróżnieniu od Chińczyków, zdobywają doświadczenia w wielu konfliktach
zbrojnych i misjach wojskowych na całym świecie. Także jeżeli chodzi o wyposażenie, przewaga USA nie
podlega dyskusji. Kraj ten ma dziesięć nowoczesnych
lotniskowców, sprawdzone w boju czołgi Abrams M1
i helikoptery Apache oraz najnowszej generacji samoloty bojowe F-35, technologicznie zaawansowane satelity
komunikacyjne, różnego rodzaju drony wojskowe i około 6800 głowic nuklearnych.
Chińczycy przeznaczają na cele wojskowe tylko 1,9%
PKB (około 216 mld dolarów w 2016 roku). Dysponują
jedynie przestarzałymi dwoma lotniskowcami (budowa
trzeciego nie została w 2017 roku zakończona), a ich
nowoczesne samoloty bojowe J-31 nie mają tak zaawansowanych technicznie silników, aby latać z supersoniczną prędkością jak amerykańskie F-35. Tamtejsza
armia ma wprawdzie dosyć nowoczesne czołgi typu 99,
które jednak nigdy – w odróżnieniu od amerykańskich
abramsów M1 – nie zostały sprawdzone w boju.
Sama amerykanizacja armii chińskiej, czyli zreformowanie jej na wzór organizacji sił zbrojnych Stanów
Zjednoczonych, będzie procesem dosyć długotrwałym.
Jednocześnie władze w Pekinie dążą do rozwoju nowych rodzajów broni oraz wykorzystywania w przyszłych konfliktach zbrojnych zautomatyzowanych robotów bojowych i dronów. Chińczycy zdają sobie sprawę,
że pod względem wyposażenia w broń konwencjonalną
i atomową nigdy jednak nie prześcigną armii USA.
Dlatego w ostatnich kilku latach zwiększają nakłady na
rozbudowę sił specjalnych zajmujących się cyberatakami i posługujących się niekonwencjonalną
taktyką, a także na rozwój różnych, niekonwencjonalnych rodzajów broni.

Prof. dr hab. ADAM GWIAZDA
jest ekonomist ą i politologiem,
pracownikiem naukowym Uniwersytetu K azimier za Wielkiego
w Bydgoszczy. Zajmuje się problemat yką międzynarodowych stosunków
polit ycznych i gospodarczych, polit yką
zagraniczną i bezpieczeństwa USA,
Chin, Japonii, Rosji i Indii oraz kwestiami dot yczącymi wojen o zasoby surowców, słodkiej wody i żywności.
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WOJNA
W CZWARTYM
WYMIARZE
Już pojawienie się pierwszego sztucznego satelity poszerzyło pole walki
o kolejny wymiar. Mimo to przestrzeń kosmiczna do niedawna nie była
zagrożona konfliktem zbrojnym. Czy może być inaczej?

P

owszechnie wiadomo, jak wielkie znaczenie ma na współczesnym polu bitwy
przekaz satelitarny. Zakres użycia satelitów jest oczywiście różny w siłach
zbrojnych poszczególnych państw, ale w wypadku czołowych mocarstw można już mówić
wręcz o uzależnieniu od czwartego wymiaru
pola walki, którym jest przestrzeń kosmiczna.
Nic zatem dziwnego, że w razie konfliktu państwa będą się starały wyeliminować satelity
przeciwnika. Amerykański Departament Stanu żywi coraz poważniejsze obawy, że tego
rodzaju założenia poczynili planiści chińscy
i rosyjscy.
SATELITY NA CELOWNIKU
Broń antysatelitarna nie jest nowym wynalazkiem. Pierwszym systemem zdolnym do
zwalczania satelitów poruszających się na ni-
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skiej orbicie okołoziemskiej (do wysokości
2 tys. km) był amerykański pocisk balistyczny
Bold Orion, który testy przeszedł w październiku 1959 roku. Miesiąc wcześniej niepowodzeniem natomiast zakończyła się próba innej broni antysatelitarnej – High Virgo.
W zimnowojennych warunkach dwa supermocarstwa świadomie ograniczyły jednak prace nad tego rodzaju bronią, podobnie zresztą
jak nad systemami antybalistycznymi, co pozwoliło na uniknięcie niezwykle destabilizującego wymiaru wyścigu zbrojeń. Stany Zjednoczone wróciły do prac nad pociskami antysatelitarnymi za prezydentury Jimmy’ego Cartera
i Ronalda Reagana – rozwijano wówczas rakietę ASM-135, ale z powodu przekroczenia kosztów, problemów technicznych oraz opóźnień
w programie testów, po wyprodukowaniu
15 pocisków (z których pięć zostało użytych

JAMES MATTIS:
„Będziemy kontynuować kampanię
przeciwko terrorystom, ale to rywalizacja wielkich mocarstw, a nie terroryzm, jest dziś
głównym punktem
odniesienia amerykańskiej polityki
bezpieczeństwa”.
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WIĘKSZOŚĆ
SZTUCZNYCH
SATELITÓW
PORUSZA SIĘ
W ODLEGŁOŚCI OD 200
DO 2 TYS. KM
OD ZIEMI

w próbach), w 1988 roku z programu
zrezygnowano. Od tego czasu, przynajmniej oficjalnie, USA nie pracują
nad bronią tej klasy, chociaż pojawiają się opracowania think tanku
RAND, które kwestionują te zapewnienia. Okazuje się jednak, że tego
typu systemy uzbrojenia są rozwijane
przez dwójkę głównych rywali Waszyngtonu – Moskwę i Pekin.
Amerykańska dominacja militarna jest dziś jakościowa, nie ilościowa, więc ewentualne podważenie jej
musi mieć wymiar przeciwsymetryczny. Chodzi o brak
równowagi między uczestnikami konfliktu pod względem zaangażowania oraz (lub) sposobów wykorzystania
posiadanych zasobów, nie zaś zróżnicowania co do samego ich rodzaju czy zasad prowadzenia konfliktu.
Przykładem takiego podejścia może być radziecka metoda zwalczania amerykańskich lotniskowcowych grup
bojowych i samych lotniskowców na północnym
Atlantyku. Moskwa nie szukała tu parytetu, lecz postawiła na atomowe uderzeniowe okręty podwodne oraz
przenoszone przez bombowce lotnictwa morskiego pociski klasy powietrze–woda. W ten sposób zmuszała
przeciwnika do reakcji na innej płaszczyźnie, zdecydowanie mniej dla niego dogodnej. Według tych samych
reguł gry, podważenie dominacji USA w sferze informacyjnej zmusza Waszyngton do poszukiwania form odpowiedzi, co dla Pekinu i Moskwy jest działaniem bardziej
opłacalnym, również w wymiarze finansowym, niż angażowanie się bezpośrednio w wyścig zbrojeń.
MOCARSTWA REWIZJONISTYCZNE
W styczniu 2018 roku sekretarz obrony USA James
Mattis w jednej z wypowiedzi stwierdził: „Będziemy
kontynuować kampanię przeciwko terrorystom, ale to rywalizacja wielkich mocarstw, a nie terroryzm, jest dziś
głównym punktem odniesienia amerykańskiej polityki
bezpieczeństwa”. Słowa te korespondują z zapisami opublikowanej niemal w tym samym czasie jawnej części
strategii obronnej, gdzie mówi się, że głównym
wyzwaniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
jest pojawiająca się na nowo długookresowa strategiczna
rywalizacja z tzw. mocarstwami rewizjonistycznymi.
W tym kontekście wymieniane są (i tylko one mogą być)
dwa państwa – Federacja Rosyjska i Chińska Republika
Ludowa. Tylko one bowiem, z racji posiadanych zasobów,
statusu międzynarodowego, tradycji i ambicji zarazem,
mogą być traktowane jako potencjalni rywale jedynego
dziś globalnego supermocarstwa.

W opracowanym również pod koniec stycznia raporcie zarządu wywiadu Komitetu Szefów Sztabów pojawia się stwierdzenie, że w ciągu
kilku lat Rosja i Chiny będą zdolne
do poważnego uszkodzenia lub też
zniszczenia amerykańskich satelitów
znajdujących się na niskiej orbicie
okołoziemskiej. W odległości od 200
do 2 tys. km od Ziemi porusza się
większość sztucznych satelitów (jednym z wyjątków są satelity systemów nawigacyjnych, takich jak
GPS, GLONASS, Beidou czy Galileo), w tym obserwacyjne i szpiegowskie. W 2016 roku na niskiej orbicie
znajdowało się ogółem 780 sztucznych satelitów należących do 43 państw.
W 2007 roku Chiny zestrzeliły własnego nieaktywnego
satelitę pogodowego – to była demonstracja zdolności w tej
dziedzinie, co odbiło się szerokim echem i było powszechnie krytykowane przez państwa posiadające zasoby w kosmosie (choć Stany Zjednoczone same rok później strąciły
schodzącego z orbity satelitę za pomocą pocisku SM-3).
Jak zauważają autorzy ubiegłorocznej edycji raportu biura
sekretarza obrony, od tego też czasu Pekin nie potwierdził
publicznie istnienia żadnego nowego systemu antysatelitarnego. Jednocześnie zwracają oni uwagę na test antybalistyczny z 2014 roku (wcześniejsze próby zostały przeprowadzone w latach 2010 i 2013, a ostatni w lutym 2018 roku) z użyciem systemu zdolnego także do niszczenia
satelitów. Chociaż oczywiście brak jest oficjalnych danych
na temat pocisku DN-3, w niektórych doniesieniach pojawiają się informacje, że może on być zdolny nawet do niszczenia celów na wyższej orbicie okołoziemskiej.
Co również istotne, lądowe systemy kinetyczne to niejedyne należące do Chin czy Rosji o przeznaczeniu antysatelitarnym. W jednym z ubiegłorocznych raportów Pentagonu zwrócono również uwagę na możliwość elektronicznego zakłócenia pracy satelitów, co nie wiązałoby się
oczywiście z ich niszczeniem, a zatem byłoby działaniem
obarczonym mniejszym ryzykiem eskalacji. Mogłoby do
niego dojść m.in. w wyniku ataku cybernetycznego na
system kontroli satelitów.
Do ich zakłócenia lub zniszczenia mogą służyć także
systemy laserowe czy broń wiązkowa (Directed Energy
Weapons – DEW), zdolne co najmniej do oślepienia sensorów, a także niewielkie satelity manewrujące, niszczące
obiekty przeciwnika przez bezpośrednie zderzenie z nimi.
Zakres chińskich prac pozostaje oczywiście utajniony, ale
biorąc pod uwagę stopień ważności tego rodzaju systemów uzbrojenia dla tamtejszych planistów wojskowych,
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NAJWIĘKSZE OBAWY AMERYKANÓW BUDZI SYSTEM
PRZECIWBALISTYCZNY
A-235 NUDOL

znaczącą liczbę pojawiających się publikacji na ten temat,
a także amerykańskie obawy z tym związane, należy
przyjąć za prawdopodobne pojawienie się pierwszych
operacyjnie dostępnych systemów antysatelitarnych już
na początku kolejnej dekady.
OBAWY AMERYKANÓW
Związek Radziecki prace nad bronią antysatelitarną
rozpoczął, podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone, pod
koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Rozwijano
m.in. projekt satelity myśliwskiego wynoszonego w przestrzeń przez rakietę UR 200 (która ostatecznie nigdy
nie osiągnęła statusu operacyjnego), później zaś przez
Cyklon 2, który miał eksplodować w pobliżu wrogich
obiektów i niszczyć je odłamkami. Moskwa prowadziła
też prace nad laserami służącymi do oślepiania satelitów,
a także nad pociskami podobnymi do amerykańskich
ASM-135, w które miały być uzbrojone odpowiednio
zmodyfikowane myśliwce MiG-31. Dziś pewne zdolności
antysatelitarne mają systemy przeciwlotniczo-przeciwrakietowe S-300 i S-400, a także S-500.
Największe jednak obawy budzi w USA system przeciwbalistyczny A-235 Nudol, rozwijany w celu zastąpienia rozlokowanych dotychczas wokół Moskwy pocisków
A-135. Według danych amerykańskiego Departamentu
Obrony, był on dotychczas testowany trzykrotnie (w 2015
i dwukrotnie w 2016 roku), choć portal Washington Free
Beacon poinformował, że testów było już pięć. Żaden
z nich nie zakładał wprawdzie niszczenia satelitów, ale
Nudol jest przez Waszyngton traktowany jako system
w równej mierze antysatelitarny co przeciwbalistyczny.
W publikowanych corocznie przez amerykański wywiad wojskowy oraz wspólnotę wywiadowczą ocenach
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zagrożenia pojawiają się zapisy o tym, że Rosja rozwija
pełne spektrum systemów antysatelitarnych bazowania lądowego, powietrznego i kosmicznego. Chodzi tu najprawdopodobniej o laser służący do oślepiania satelitów
(Sokół-Eszelon), montowany na samolocie A-60, i niewielkie satelity manewrujące, m.in. przeznaczone do
zbierania kosmicznych śmieci. Wszystko wskazuje na to,
że Rosja pracuje także nad wykorzystaniem impulsu elektromagnetycznego, którego emisja w górnych partiach atmosfery przynajmniej zakłóciłaby działanie satelitów.
Stany Zjednoczone traktują zagrożenia wynikające
z użycia broni antysatelitarnej jako coraz bardziej realne
i bez wątpienia podejmują starania, żeby zwiększyć odporność na nią. Jednym ze sposobów jest budowa konstelacji satelitów. Zniszczenie jednego czy nawet kilku
z nich nie wiązałoby się w tym wypadku z utratą określonych zdolności, bo ich zadania przejmowałyby kolejne
urządzenia.
Według analityków z RAND, również Amerykanie
mogą budować własne systemy służące do zwalczania
bądź zakłócenia pracy satelitów, ale te działania są bardzo
utajnione. Tradycyjne trójwymiarowe pole walki poszerzyło się o czwarty, kosmiczny wymiar wraz z pojawieniem się pierwszego sztucznego satelity. I choć przestrzeń
kosmiczna służyła również celom militarnym, to sama
w sobie nie była objęta konfliktem między mocarstwami.
Przewaga technologiczna i rosnąca zależność od systemów satelitarnych jednego z nich sprawiają jednak, że
mocarstwa rewizjonistyczne, jak określają je Amerykanie, będą się starały zagrozić tym niezwykle drogocennym, a zarazem nie tak łatwym do szybkiego zastąpienia,
zasobom. Podejście przeciwsymetryczne jest w tym wypadku najbardziej opłacalne i racjonalne zarazem.

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

Spirala niemocy
Niemieckie media piszą o katastrofalnym stanie tamtejszego wojska.
Rządzący nie mają pomysłu na projekt naprawczy, bo polityka
bezpieczeństwa nie jest priorytetem koalicji.

P

odpisanie w połowie marca umowy koalicyjnej
między chadekami i socjaldemokratami zakończyło kryzys polityczny trwający w Niemczech od
wrześniowych wyborów do Bundestagu. Angela
Merkel po raz czwarty została kanclerzem i stanęła na czele chadecko-socjaldemokratycznego gabinetu. W liczącej
177 stron umowie kładzie się nacisk na europejskie zaangażowanie Niemiec, ale zapisany w niej niewielki wzrost wydatków na obronność pokazuje, że ta dziedzina nie jest dla
nowego rządu priorytetem.

DWIE STRONY MEDALU
Budżet obronny będzie stopniowo wzrastał: z 37 mld
euro w 2017 roku do 42,3 mld w 2021 roku. Nadal jednak wydatki na obronność wyniosą około 1,3% PKB.
W umowie koalicyjnej nie zapisano wprost, że Niemcy
będą dążyć do przeznaczenia na ten cel 2% PKB, zgodnie ze zobowiązaniem państw natowskich.
Większe fundusze na wojsko zostały uzależnione od
kondycji finansowej kraju oraz powiązane ze wzrostem
wydatków na współpracę rozwojową i pomoc humanitarną. Na takie połączenie naciskali szczególnie socjaldemokraci, którzy uważają, że środki przeznaczane na
zapobieganie kryzysom, stabilizację słabych państw
oraz walkę z głodem czy zmianami klimatu służą także
zapewnieniu bezpieczeństwa. „To dwie strony jednego
medalu”, mówi o wydatkach na wojsko i pomoc rozwojową minister Ursula von der Leyen, która pozostała na
stanowisku szefa resortu obrony. W lutym na monachijskiej konferencji poświęconej sprawom bezpieczeństwa przekonywała, że do budżetu obronnego powinny
być także wliczane środki przeznaczone na pomoc rozwojową (wtedy Niemcy wydawałyby 2% PKB, bo na

rzecz uboższych krajów przeznaczały w ostatnich
latach 0,5–0,7% PKB).
SKRAJNE POZYCJE
Niemieckie partie różnie podchodzą do spraw obronności. Zieloni i Lewica dążą do redukcji zbrojeń w Niemczech i Europie oraz globalnego wyeliminowania broni
atomowej, co w wypadku RFN-u oznaczałoby pozbycie się
amerykańskich bomb nuklearnych przechowywanych na
terenie Nadrenii-Palatynatu. Liberalna Wolna Partia Demokratyczna (FDP) opowiada się za podniesieniem standardów w armii oraz podwyższeniem budżetu. Z kolei Alternatywa dla Niemiec (AfD) postuluje przywrócenie poboru
oraz utworzenie w Niemczech na wzór szwajcarski milicji
obywatelskiej. Partie te są w opozycji, więc nie będą miały
decydującego głosu w sprawach polityki bezpieczeństwa
i obrony.
Od kilku lat rządzący krajem chadecy (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, CDU/CSU) realizują program
zwiększania liczebności oraz unowocześniania niemieckiej
armii. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku Bundeswehra została radykalnie odchudzona – z 600 tys. do 180 tys.
żołnierzy. Zredukowano także uzbrojenie, przede wszystkim liczbę czołgów. Gruntowna restrukturyzacja Bundeswehry rozpoczęta w 2011 roku oznaczała spore oszczędności, jednym z jej efektów, jak pisał dziennik „Süddeutsche Zeitung”, są obecne problemy z wyposażeniem armii.
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), która utworzyła z chadekami koalicję, krytycznie wypowiada się
o przeznaczeniu 2% PKB na wydatki obronne. W czasie
kampanii wyborczej dążenie do wywiązania się z tego zobowiązania krytykował ówczesny przewodniczący partii
Martin Schulz, który twierdził, że wyższe wydatki na woj-
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sko nakręcają spiralę zbrojeń i przyczyniają się
do wzrostu globalnych zagrożeń. Popierał go minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel. Nie
ma go jednak w nowym rządzie, a Schulz nie
jest już przewodniczącym SPD.
WSPÓLNE JEDNOSTKI
O ile SPD jest sceptyczna wobec NATO,
o tyle życzliwie odnosi się do zacieśniania unijnej współpracy obronnej. Umowa koalicyjna
sporo miejsca poświęca rozwijaniu wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz stałej współpracy strukturalnej
w dziedzinie obronności – PESCO, którą
23 kraje wspólnoty, w tym Polska, notyfikowały pod koniec 2017 roku.
Niemieckie propozycje w ramach PESCO
bazują na projektach zgłaszanych od dawna, takich jak: europejskie centra koordynacji wojskowej służby medycznej i doskonalenia na potrzeby misji szkoleniowych UE, jedna sieć logistyczna, wspólne szkolenia dla oficerów,
jednostki śmigłowców i samolotów transportowych. Z umowy koalicyjnej można także wyczytać zapowiedź tego, że Niemcy będą dążyły
do powołania unijnego dowództwa do prowadzenia cywilnych i wojskowych operacji.
Współpracę podobną do PESCO Berlin zaproponował również na forum NATO. Przyjęta na szczycie w Newport tzw. koncepcja
państw ramowych zakłada wielonarodowy
rozwój zdolności wojskowych. Taka kooperacja dotyczy wymiany kadry dowódczej oraz
wspólnych szkoleń i ćwiczeń, a także współdziałania wielostronnego, m.in. Sił Odpowiedzi NATO. „Obrona sojusznicza w ramach
NATO polega też na myśleniu w kategoriach
większych związków taktycznych. Jako Europejczycy, chcemy stworzyć maksymalnie
trzy tak samo wyposażone i razem ćwiczące
głęboko zintegrowane dywizje”, pisała minister von der Leyen w artykule na łamach
„Süddeutsche Zeitung”.
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W 2017 roku szefowa niemieckiego resortu
obrony zapowiedziała tworzenie wspólnych
jednostek wojskowych (pod komendą Bundeswehry) z Czechami i Rumunią – takich, jakie
się sprawdziły w wyniku kooperacji z Francją
i Holandią. Ponadto te dwa ostatnie kraje oraz
Norwegia zostały wymienione w umowie koalicyjnej jako priorytetowi partnerzy wojskowi
Niemiec.
Berlin współpracuje z Paryżem przy budowie
systemów nowej generacji, m.in. czołgu, systemu
artyleryjskiego i samolotu wielozadaniowego.
Holenderskie wojska lądowe są głównym partnerem Bundeswehry, dwie z trzech brygad zostały
włączone do niemieckich struktur dowodzenia.
Jedną z najważniejszych dziedzin współdziałania
Niemiec i Norwegii jest zaś współpraca marynarek wojennych, w tym wspólny zakup okrętów
podwodnych.
Umowa koalicyjna podkreśla także znaczenie
relacji transatlantyckich i NATO dla bezpieczeństwa RFN-u. Angela Merkel zapowiedziała dalsze zaangażowanie w działania sojuszu, czego
dowodem jest niemieckie dowództwo nad natowską grupą batalionową stacjonującą na Litwie. Wysłanie 450 żołnierzy na wschodnią flan-

NIEMIECKA ARMIA
MA DUŻE PROBLEMY
ZE ZGROMADZENIEM
SPRZĘTU WOJSKOWEGO
NAWET NA POTRZEBY
JEDNEGO BATALIONU
PANCERNEGO

woczesnego sprzętu – m.in. czołgi Leopard 2,
kę dla wielu Niemców było decyzją przełomośmigłowce NH-90 i Tiger, samoloty Eurofighter
wą. Zaangażowanie Bundeswehry w ramach
i Tornado – jest bowiem niesprawna. To poważna
NATO nie cieszy się bowiem społecznym posprawa, bo Niemcy zobowiązali się do przejęcia
parciem. Przez dziesięciolecia pokolenia
Doniesieniom mew 2019 roku kierownictwa tzw. szpicą NATO
Niemców wychowywano w przekonaniu, że diów, jakoby Bunich kraj nie powinien się zbroić ani wysyłać deswehra nie miała (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF)
i oddania do dyspozycji sojuszu 10 tys. żołnierzy
żołnierzy za granicę. W badaniu przeprowa- środków, aby brać
udział w natowskiej
Bundeswehry.
dzonym przez Fundację Koerbera w 2017 roku szpicy, zaprzeczył
Ćwiczenia, które miały przygotować niemieckie
za większym zaangażowaniem w kryzysy mię- generalny inspekpododdziały do udziału w VJTF, pokazały, że ardzynarodowe opowiedziała się mniej niż poło- tor Bundeswehry
gen. Volker Wieker.
mia ma duże problemy ze zgromadzeniem sprzętu
wa badanych (43%), zdecydowanie więcej
wojskowego nawet na potrzeby jednego batalionu pancer(51%) nie chciało zwiększenia wydatków na armię.
Bundeswehra teraz jest zaangażowana w 13 zagranicz- nego. „Der Spiegel” informował w listopadzie 2017 roku,
nych operacji wojskowych, na które wysłała 3686 żołnie- że połowa czołgów po jednym, dwóch dniach nie nadawała
rzy. Tyle że w połowie marca zapadła decyzja o zwiększe- się do wykorzystania z powodu problemów technicznych.
niu obecności niemieckich wojsk w sześciu misjach zagra- Doniesieniom mediów, jakoby Bundeswehra nie miała
nicznych, m.in. w Afganistanie, Iraku i Mali. „Słuszne jest, środków, aby brać udział w natowskiej szpicy, zaprzeczył
żeby wzmocnić zachodnie sojusze niemieckim udziałem, generalny inspektor Bundeswehry gen. Volker Wieker.
czyli kombinacją wojska, dyplomacji i pomocy rozwojo- Wtórował mu rzecznik ministerstwa obrony Jens Flosdorff,
wej. Nie można tylko przyglądać się temu, jak na świecie który zapewnił: „Będziemy gotowi na czas. Bundeswehra
powstaje coraz więcej zarzewi konfliktów. Wymogi poli- jest w stanie wypełniać wszystkie zobowiązania wobec
tyczne i twarda rzeczywistość Bundeswehry coraz bardziej NATO”. Resort obrony wydał także uspokajający komunijednak się rozchodzą. Ignorowanie tej przepaści jest chyba kat: „Z naszego punktu widzenia gotowość niemieckiej arnajwiększym błędem niemieckiej minister obrony”, pisała mii do działań w ramach sojuszu nie jest zagrożona. Nie
gazeta „Stuttgarter Zeitung”. Także eksperci wskazują, że widzimy powodów do obaw”. Dziennik „Bild” przedstawił
armia nie jest odpowiednio przygotowana do tak dużego jednak mniej optymistyczną diagnozę: „Niemcy będą
w stanie poprowadzić tzw. szpicę NATO w 2019 roku pod
zaangażowania w misje.
warunkiem zgromadzenia sprzętu, w tym wozów bojowych, z różnych jednostek Bundeswehry”.
NIEPOKOJĄCA DIAGNOZA
O dużych brakach w wyposażeniu niemieckiej armii
świadczą dwa dokumenty opublikowane na początku mar- POMYSŁ NA ANTIDOTUM
Ministerstwo obrony zamierza przyjąć nową koncepcję
ca. Pierwszy dotyczy gotowości bojowej podstawowych
systemów uzbrojenia Bundeswehry. Drugi to raport zapre- Bundeswehry, która określi, jakie zdolności wojskowe niezentowany przez pełnomocnika Bundestagu ds. obrony miecka armia powinna rozwijać do 2030 roku. Jak mówiła
Hansa-Petera Bartelsa, który już w 2015 roku stwierdził, że w jednym z wywiadów Justyna Gotkowska, ekspert OśrodBundeswehra jest w rozsypce, a teraz dodał, że od tamtego ka Studiów Wschodnich, priorytetowym zadaniem ma być
udział w operacjach obrony zbiorowej, ale przy jednoczeczasu sytuacja jeszcze się pogorszyła.
Oba raporty mówią o brakach w uzbrojeniu i sprzęcie lo- snym uczestnictwie w misjach reagowania kryzysowego.
Zważywszy na obecną skalę zaniedbań, wdrażanie progistycznym oraz o częstych awariach pojazdów bojowych
i samolotów. Wskazują także na 21 tys. nieobsadzonych gramu naprawczego dla niemieckiej armii będzie procesem
stanowisk oficerskich i podoficerskich (ponad 10% perso- długotrwałym. Według gen. Volkera Wiekera, po długonelu Bundeswehry). Hans-Peter Bartels apelował do sił trwałym obniżaniu wydatków na obronność na takie zmiazbrojnych i rządu o przyspieszenie reform. Duża część no- ny trzeba poczekać co najmniej dziesięć lat.
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Na wyspie voodoo zostało podniesione
w 2003 roku przez prezydenta Jean-Bertranda
Aristide’a do rangi jednej z religii państwowych.
Na zdjęciu wyznawca na haitańskim
festiwalu przodków w Port-au-Prince.

ROBERT SENDEK

Armia
w ojczyźnie

VOODOO
Po 20 latach przerwy Haiti
odbudowuje swą armię.
Żołnierze mają pilnować
granic kraju, walczyć
z przemytnikami
i strzec porządku.
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undusz na Rzecz Pokoju, niezależna
amerykańska instytucja badawcza
i analityczna z siedzibą w Waszyngtonie, przygotowuje wraz z czasopismem
„Foreign Policy” coroczny ranking zwany
indeksem kruchości państw (Fragile States
Index). Wcześniej znany był także jako indeks
państw upadłych. Pozwala on zidentyfikować
najbardziej dysfunkcyjne, źle zarządzane i słabe państwa świata. Szczyt listy (a praktycznie
to jej końcówkę, ponieważ w 2015 roku zmieniono sposób publikowania wyników) zajmują
państwa rozdzierane konfliktami wewnętrznymi, nękane przez terroryzm i przeżarte korupcją; takie, które nie potrafią zapewnić swym
obywatelom minimum przyzwoitego życia.
Wśród krajów o najbardziej „kruchej” państwowości znajdują się Somalia, Czad, Afganistan,
Sudan czy w ostatnich latach Irak i Syria.
W tym niesławnym zestawieniu od lat szczególne miejsce zajmuje leżące na Morzu Karaibskim Haiti.
O ile sąsiednia Dominikana znana jest, także w Polsce, jako raj turystyczny, o tyle Haiti
okryło się wyjątkowo złą sławą. Trudności,
z którymi boryka się ten karaibski kraj, jest
bez liku. Wynikają one ze skomplikowanej historii, nieustannych zawirowań politycznych
oraz z zagmatwanej sytuacji wewnętrznej. Na
to wszystko nakładają się problemy ekologiczne, wysokie bezrobocie, bieda, przestępczość
oraz przeludnienie. Jakby tego było mało, do
długiej listy wyzwań, z którymi Haitańczykom
przychodzi się mierzyć, dochodzą także katastrofy naturalne, jak choćby coroczne cyklony
tropikalne. Najtragiczniejszym wydarzeniem
ostatnich lat było bez wątpienia katastrofalne
trzęsienie ziemi w styczniu 2010 roku, które
praktycznie zrównało z ziemią stołeczne
Port-au-Prince. Zginęło wówczas – jak się
ocenia – nawet do 300 tys. osób, straty materialne też były ogromne. Rządzący krajem nie
radzą sobie z wyzwaniami, a więcej nawet: sami stanowią źródło kolejnych problemów – ze
względu na niebotyczną korupcję, przewlekłe
spory polityczne oraz brak szacunku dla rozwiązań demokratycznych.
Przy wsparciu organizacji międzynarodowych podejmowane są jednak w ostatnich latach próby naprawy sytuacji w kraju oraz poprawienia losu mieszkańców. Zauważalne są

już efekty inwestowania w turystykę: błękitne
morze, bajkowe plaże i poprawiająca się infrastruktura zaczynają przyciągać turystów. Nieco stabilniej wygląda również scena polityczna. Na znaczącą poprawę przyjdzie jeszcze
poczekać, niemniej jednak wydaje się, że
w ostatnich latach jest nieco więcej powodów
do optymizmu, niż bywało w przeszłości. Jednym z pomysłów na poprawienie funkcjonowania państwa stało się odtworzenie armii, zlikwidowanej w czasach kryzysu i chaosu ponad 20 lat temu.
WAMPIRY I KANIBALE
Haiti jest państwem szczególnie doświadczonym przez los i historię. Wyjątkowym
brzemieniem stały się w dziejach kraju ponure
i krwawe rządy rodziny Duvalierów. François
Duvalier (zwany przez mieszkańców Papa
Doc) oraz jego syn Jean-Claude Duvalier
(Baby Doc) przez niemal 30 lat rządzili w brutalny i bezwzględny sposób, traktując państwo
jak swoją prywatną własność. Papa Doc był
oficjalnie wyznawcą voodoo, a w obecności
jego syna kapłani kultu mieli ponoć składać
ofiary z dzieci. Na własne luksusy rodzina
Duvalierów przeznaczała z państwowego
skarbca ogromne sumy, podczas gdy w tym
czasie rzesze ludzi żyły w biedzie. Chcąc zapełnić pustoszejący skarbiec państwowy,
Duvalier starszy zmuszał mieszkańców Haiti
do oddawania krwi, którą następnie sprzedawał amerykańskim szpitalom za grube pieniądze. Mówiło się, że na „eksport” idą również
ludzkie zwłoki, wykorzystywane następnie
w celach naukowych i medycznych. Całym
tym makabrycznym handlem zawiadował
Luckner Cambronne, szef paramilitarnych
bojówek Tonton Macoute i prawa ręka Papy
Doca, zwany też wampirem Karaibów. Bojówki paramilitarne, tzw. Tonton Macoute, pozostające w służbie Duvalierów, organizowały
polowania na opozycjonistów i urządzały masakry. Rządy okrutnej rodziny kosztowały życie około 30 tys. osób.
Reżim Duvalierów upadł w 1986 roku po
fali gwałtownych demonstracji. W samym
Haiti nie zrobiło się jednak spokojniej. Baby
Doc wyjechał do Francji, ale na miejscu zostały tysiące urzędników, którzy w czasach
Duvalierów korzystali z przywilejów władzy.
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LATEM 2017 ROKU
ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ OCHOTNIKÓW
DO WOJSKA. ODTWORZONA ARMIA OFICJALNIE NOSI NAZWĘ
SIŁY OBRONY HAITI

W kraju pozostali również członkowie Tonton Macoute, którzy, chcąc
uniknąć odpowiedzialności za swe
zbrodnie z czasów reżimu, masowo
wstępowali do armii, a następnie
próbowali zastopować proces przemian. Szczególnie dramatyczny był
przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to w ciągu kilku lat doszło do następujących po sobie
wojskowych zamachów stanu.
Z czasem na lidera przemian zaczął wyrastać Jean-Bertrand Aristide, katolicki ksiądz, który porywającymi
kazaniami i działalnością dobroczynną zdobył ogromną
popularność. Wybrany prezydentem w demokratycznych
wyborach na przełomie 1990 i 1991 roku, został wkrótce
potem obalony przez gen. Raoula Cédrasa i zmuszony do
emigracji. Haiti znów pogrążyło się w chaosie, a jego
mieszkańcy doświadczali przemocy, czego kulminacją
była masakra w uważanym za siedlisko opozycji miasteczku slumsów w Raboteau. Mordów dokonywały na
polecenie rządu bojówki powiązane z dawnymi członkami Tonton Macoute. Pod naciskiem międzynarodowym
generał ustąpił jesienią 1994 roku. Do kraju mógł wrócić Aristide, zapoczątkowując proces demokratycznych
przemian. Pod egidą ONZ uruchomiono wówczas
misję stabilizacyjną „Wsparcie demokracji” (Uphold
Democracy), w której uczestniczyli m.in. żołnierze
z polskiego GROM-u.
Jedną z reform, które Aristide’owi udało się wówczas
przeprowadzić, było rozwiązanie pod koniec 1995 roku
haitańskiej armii skompromitowanej udziałem w zamachach stanu oraz przemocą wobec ludności cywilnej.
Miejsce wojska zajęły utworzone wówczas oddziały policji narodowej. Nie wszystko jednak poszło gładko.
W 2004 roku doszło do kolejnego zamachu stanu,
w którym wiodącą rolę odgrywała tzw. Armia Kanibali,
utworzona przez gangi przestępcze z północy kraju oraz
żołnierzy ze zdemobilizowanych sił zbrojnych. W celu
uspokojenia zamieszek oraz opanowania sytuacji do Haiti zostały skierowane międzynarodowe siły ONZ w ramach misji stabilizacyjnej MINUSTAH. Pozwoliło to na
rozbrojenie bojówek oraz osiągnięcie wewnętrznej stabilizacji na tyle, że mimo ciągłych trudności, protestów
i skandali możliwe stało się przeprowadzenie wyborów
parlamentarnych i prezydenckich.
NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ
Odbudowa haitańskiej armii była jednym z punktów
programu wyborczego prezydenta Michela Martelly’ego.
Wkrótce po objęciu władzy w 2010 roku Martelly
powołał specjalną komisję, która przygotowała raport
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rekomendujący budowę nowej
armii. Z Ekwadorem, którego żołnierze pełnili w Haiti misję pokojową, podpisano międzyrządową
umowę w sprawie szkoleń, a następnie wysłano do tego kraju
pierwszych ochotników na ośmiomiesięczne kursy. Gdy wrócili oni we wrześniu 2013
roku, stali się zalążkiem odradzającego się wojska. Ponieważ nowa armia ma – jak zapewniają politycy – służyć, a nie szkodzić krajowi, pierwszą sformowaną jednostką był liczący około 40 osób oddział inżynieryjny.
Prasa haitańska szeroko opisywała jego pracę przy projektach infrastrukturalnych, jakimi były budowa dróg
czy remonty mostów. W kolejnych miesiącach do
Ekwadoru wysyłano następnych ludzi, dzięki czemu
liczba przeszkolonych i przygotowanych do pracy mundurowych powoli rosła.
Dodatkowym impulsem, motywującym haitańskie władze do odtworzenia armii, stało się zakończenie w październiku 2017 roku misji stabilizacyjnej MINUSTAH.
W związku z tym latem 2017 roku rozpoczęto rekrutację ochotników do wojska, przede wszystkim młodych
ludzi w wieku do 25 lat, o wykształceniu minimum
średnim. Odtworzona armia, którą oficjalnie nazwano
Siłami Obrony Haiti, ma dbać o bezpieczeństwo kraju,
zajmować się pacyfikowaniem zamieszek, walką
z przemytnikami oraz pilnowaniem granic. Żołnierze
mają także pomagać poszkodowanym w wyniku klęsk
żywiołowych. Nowa armia haitańska nie będzie duża.
Na razie przewidziano miejsce dla 500 osób, choć plany zakładają osiągnięcie stanu 5 tys. etatów. Ponieważ
wojsko ma służyć głównie do obrony i pilnowania porządku, nie planuje się zakupu ciężkiego sprzętu. Krytycy pomysłu odbudowania armii zwracają uwagę
m.in. na to, że zamiast tworzyć ją od podstaw, można
było rozbudować istniejące siły policyjne bądź po prostu je dofinansować.
Pojawiają się ponadto głosy, że wysyłanie słabo przygotowanych i stosunkowo kiepsko opłacanych żołnierzy
do walki z przemytnikami nie przyniesie spodziewanych
rezultatów. Niektórzy dopatrują się tu także motywacji
politycznych, przewidując, że gdy tylko armia osiągnie
pełny stan, historia zacznie się powtarzać, a wojskowi
znów zostaną wciągnięci do polityki.
Pierwsza defilada odtworzonej armii odbyła się 18 listopada 2017 roku. Data została wybrana nieprzypadkowo: w Haiti obchodzi się wówczas Dzień Zwycięstwa,
ustanowiony na pamiątkę bitwy pod Vertières, ostatniego starcia, zamykającego wojnę o niepodległość Haiti
w 1803 roku.
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Zamrożone konflikty
Wróg zostaje wyłączony z międzynarodowej rozgrywki
nie z powodu utraty suwerenności, lecz przez strącenie
w otchłań wewnętrznego chaosu.
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arastająca żywiołowo
w ostatnich latach hybrydyzacja współczesnych
konfliktów zbrojnych ma
już wyraźny wpływ na sposób
prowadzenia wojen. W klasycznym rozumieniu pojęcia konfliktu zbrojnego, powszechnie obowiązującym jeszcze
kilka lat temu, wojna
była – zgodnie z najszerzej znaną definicją
Clausewitza – kontynuacją polityki, realizowaną jedynie przy użyciu
odmiennych środków
i narzędzi. Najczęściej
chodziło przy tym
o fizyczne pokonanie
wroga, zajęcie jego
terytorium oraz uniemożliwienie mu dalszego wpływu i oddziaływania na sferę
stosunków międzynarodowych. Pokonane militarnie państwo albo znikało
z mapy świata, albo przyjmowało optykę zwycięzcy, stając się jednocześnie satelitą w jego orbicie wpływów.
Równocześnie wojny tego typu – niekiedy bardzo intensywne i krwawe – zawsze miały klarowny początek,
w miarę zbliżony przebieg, a co najważniejsze, wyraźne zakończenie, najczęściej w postaci spisanego traktatu, określającego warunki zawarcia pokoju lub co najmniej rozejmu. W dobie coraz powszechniejszych konfliktów hybrydowych ten model wojowania odchodzi

już do przeszłości. Współczesne konflikty coraz
rzadziej mają wyraźny
początek, a jeszcze
rzadziej – taki koniec. W istocie hybrydyzacja zakłada
bowiem, że mają się
one toczyć niemalże
w n i e sko ń c z o n o ś ć .
Głównym celem takich
wojen nie jest już wyłącznie klasycznie rozumiane rozstrzygnięcie w postaci jak najszybszego pokonania
przeciwnika, lecz
u t r z y my wa n i e g o
w stanie obezwładnienia, paraliżu i międzynarodowego ostracyzmu, wynikającego
z wywołanej konfliktem niestabilności.
Wróg ma dzisiaj zostać wyłączony z międzynarodowej rozgrywki już nie przez utratę
swego terytorium, ludności i zasobów, a w konsekwencji najczęściej i suwerenności, ale przez strącenie go
w otchłań wewnętrznego chaosu, permanentnej destabilizacji militarnej, politycznej i społeczno-gospodarczej.
A także przez skazanie go na tkwienie w niekończącym
się konflikcie, z reguły o niskiej intensywności. Nie ma
w nim szans na przełom i rozwiązanie polityczne, za to
wywołuje kryzys ekonomiczny, np. wskutek braku
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CIĄGNĄCE SIĘ LATAMI KONFLIKTY
TWORZĄ ROZLEGŁE STREFY
STRATEGICZNEJ NIESTABILNOŚCI –
PRAWDZIWE CZARNE DZIURY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA
MIĘDZYNARODOWEGO DANEGO REGIONU

inwestycji zagranicznych i spadku poziomu
wymiany handlowej, oraz będące jego następstwem napięcia społeczno-polityczne.
Takie zamrożone konflikty nie są oczywiście niczym nowym. Wymienione kryteria pasują do wielu wojen ostatnich dekad, prowadzonych w różnych miejscach świata. Długi
czas trwania takich konfliktów wynikał jednak
dotychczas głównie z bierności lub nieudolności społeczności międzynarodowej, zwłaszcza
Organizacji Narodów Zjednoczonych, i wynikającej z tego niemożności ich uregulowania.
Przewlekłość była więc następstwem, a nie
przyczyną problemu.
Teraz mamy coraz częściej do czynienia z nową jakością – z celowym dążeniem do wywoływania zamrożonych konfliktów jako substytutu
regularnych międzypaństwowych wojen znanych z przeszłości. Bo czy dla władz w Teheranie przedłużający się konflikt w Jemenie nie jest
idealnym sposobem na stopniowe osłabianie
najważniejszego i najgroźniejszego wroga szyickiego Iranu, jakim jest wahabicka Arabia Saudyjska? A czy dla Moskwy nie jest idealnie, że
Ukraina – osłabiona przez utratę Krymu oraz
targana rosyjskim separatyzmem na wschodzie
i nękana przez nacjonalistyczny radykalizm na
zachodzie – jest znacznie dalej od wymarzonego członkostwa w strukturach euroatlantyckich
niż przed rewolucją Euromajdanu?
Warto zresztą zauważyć, że Rosja od dawna
jest mocarstwem eksperymentującym z różnymi metodami zarządzania lokalnymi konfliktami w swym najbliższym sąsiedztwie, zwłaszcza w Europie Wschodniej i na Zakaukaziu.
Już interwencje sprzed ćwierćwiecza w Naddniestrzu i Górskim Karabachu czy o wiele
późniejsze kampanie kaukaskie pokazały, że
rosyjskie podejście do współczesnej wojny ce-
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chuje się wyjątkową elastycznością i innowacyjnością. Wydarzenia na Ukrainie po 2014
roku są jedynie potwierdzeniem tej tezy.
Dążenie do zamrażania współczesnych konfliktów zbrojnych staje się zatem powoli regułą i celem państw podejmujących działania
zmierzające do hybrydyzacji relacji międzynarodowych. Ma to wiele konsekwencji. Najważniejsza jest ta, że często konflikty te toczą się
poniżej progu jawnej wojny (rozumianej jako
otwarte, klasyczne starcie militarne), wykraczają więc poza ramy współczesnego prawa
międzynarodowego. Skoro żadne państwo oficjalnie nie jest stroną wywołującą dany konflikt, to ich prawnomiędzynarodowy status staje się co najmniej niejasny. Agresor nie może
być zatem pociągnięty do odpowiedzialności,
nawet jeśli istnieje silne domniemanie, że jest
nim któreś z mocarstw (jak w wypadku konfliktu na wschodniej Ukrainie). Nie może być
także zmuszony przez społeczność międzynarodową sankcjami lub siłą do zakończenia
wojny oraz ewentualnie udziału w naprawie
wywołanych zniszczeń i strat.
Co równie ważne, ciągnące się latami konflikty tworzą rozległe strefy strategicznej niestabilności – prawdziwe czarne dziury w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego danego regionu. Miejsca, do których brak ładu
i efektywnej władzy państwowej przyciąga
m.in. zorganizowaną przestępczość, a także
ekstremistów i terrorystów.
Najważniejsze znaczenie ma jednak to, że
taki hybrydowy charakter militarnej konfrontacji – w coraz mniejszym stopniu regulowanej i ograniczanej przez normy prawa międzynarodowego, zwłaszcza prawa wojny (ius in
bello) – powoduje dramatyczny wzrost brutalności współczesnych konfliktów.

STRATEGIE / CELNY STRZAŁ
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Wyborcze
igrzyska
P

ytanie: co czeka nas po 2024 roku, niczym mantra powtarzało się w różnych
komentarzach i to zaledwie dzień po wyborach w Rosji, które po raz czwarty
wygrał Władimir Putin. Będzie on rządził drugi raz z rzędu i według konstytucji – po raz ostatni. Poparło go 55 ze 108 mln wyborców, ponad połowa dorosłego społeczeństwa.
Nikt nie spodziewał się innego wyniku głosowania. Na scenie był jeden aktor, pozostali kandydaci byli w tej rozgrywce zaledwie statystami. Ci, którzy w połowie
marca odwiedzili Moskwę, dziwili się, że na ulicach nie widać plakatów wyborczych Putina. Może były zbyteczne, skoro na rzecz prezydenta pracowała cała państwowa machina propagandowa. Dwugodzinny film wyemitowany kilka dni przed
wyborami przedstawiał Władimira Władimirowicza jako brata łatę i ojca narodu. Rosyjscy
agenci manipulowali wydarzeniami na Ukrainie, podejmowali walkę propagandową i dezinformacyjną w USA, Polsce czy w Niemczech. Armia rosyjskich trolli działa także na kierunku wewnętrznym, żeby np. odpowiednio zmobilizować wyborców. Posługują się bronią równie niebezpieczną jak nowiczok, którym otruto w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu i brytyjskiego szpiega.
Jedyną niewiadomą była frekwencja, a postanowiono, że musi przekroczyć 70%. Żeby to
osiągnąć, część Rosjan zmuszono do udziału w wyborach. Większość społeczeństwa jednak popiera Putina, bo nie widzi alternatywy. Skoro nie ma chleba, bo od kilku lat zmniejszają się dochody ludności, niech chociaż będą igrzyska. Niektórzy też ciągle wierzą temu politykowi.
„Z Rosją trzeba się liczyć”, mówią dziennikarzowi państwowej telewizji przechodnie na moskiewskiej ulicy. Rosja wstaje z kolan i rzuca wyzwanie amerykańskiej hegemonii. „Zwyciężymy”, krzyczy tłum. Łatwo podsycać antyamerykańskie nastroje, bo od lat USA uważane są za
wielkiego szatana, odpowiedzialnego za całe zło. Matuszka Rosija to twierdza, obroni maluczkich, dlatego ponad 5% PKB idzie na zbrojenia.
To zapewne tylko przypadek, że wybory prezydenckie odbyły się w czwartą rocznicę aneksji
Krymu. Dziewięćdziesięcioprocentowe poparcie dla Putina w tym regionie symbolicznie przypieczętowało nieodwracalny powrót tej republiki do macierzy.
Czego można się spodziewać po nowym starym prezydencie? Putin chce, aby Rosja odgrywała coraz większą rolę w świecie. Nie będzie zatem zmiany kursu, skoro obecny, mocno konfrontacyjny, okazał się słuszny. Putin nie doprowadzi jednak do twardej konfrontacji z Zachodem.
Wystarczy retoryka. Do mundialu w Rosji (otwarcie igrzysk nastąpi
14 czerwca) nic nie powinno się wydarzyć. Podobnie jak w 2014 roku
przed zimową olimpiadą w Soczi. Dopiero gdy zgasł olimpijski ogień,
zielone ludziki ruszyły na Krym.
Co zatem czeka nas po 2024 roku? Kto będzie sukcesorem? Może – jak
spekulował Władimir Żyrinowski – Putin będzie rządził dalej, a więcej
wyborów już nie będzie...
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OSTATNI

KATYNIA
Z He n r y k i e m T ro s z c z y ń s k i m

grobach

o tym, jak dowiedział się o
zamordowanych przez
Sowietów i poinformował o nich Niemców oraz
o walkach podczas powstania na warszawskiej Woli
rozmawia Anna Dąbrowska.

polskich oficerów
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ak znalazł się Pan w 1942 roku w Katyniu?
Podczas okupacji zostałem skierowany do
pracy na lotnisku na Okęciu. Kopałem tam
doły na zbiorniki na wodę. Po kilku tygodniach kierownik oświadczył nam, że bauleitung, w którym pracowałem, przenosi się
w okolice frontu wschodniego i musimy wyjechać na roboty. Powiedział, że ten, kto nie
podpisze zgody na wyjazd, zostanie wysłany
do obozu koncentracyjnego, a jego rodzina
będzie represjonowana. Zatem pojechaliśmy.
Najpierw w Smoleńsku remontowaliśmy
zniszczony dworzec kolejowy, potem przeniesiono nas 15 km na zachód, do miejscowości Kozie Górki, w okolice Katynia. Budowaliśmy tam baraki dla niemieckich żołnierzy wracających ze wschodu.
Mówiła Panu wówczas coś nazwa tej miejscowości?
Na początku nic, ale po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w miejscu,
gdzie popełniono wielką zbrodnię na polskich oficerach.
Od kogo się dowiedzieliście?
Od okolicznych mieszkańców. Z początku
podchodzili do nas nieufnie, bo jako przymusowi robotnicy byliśmy w niemieckich
mundurach. Kiedy jednak pokazaliśmy, że
mamy poodpruwane guziki, białe opaski na
rękawach i mówimy po polsku, zmienili do
nas stosunek. Chodziliśmy do wsi kupować
bimber, słoninę, jajka. Piliśmy też z miejscowymi samogon, który rozwiązywał im języki. W końcu zdradzili nam tajemnicę. Opowiadali, że wiosną 1940 roku przyjeżdżały
transporty więźniów do stacji Gniezdowo,
skąd autobusami przywożono ich do lasu katyńskiego. Potem było słychać strzały i krzyki, a w lesie są zakopane zwłoki polskich
oficerów.
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Uwierzyliście w to?
Poszliśmy sprawdzić. Wzięliśmy łopaty
i udaliśmy się we wskazane miejsce na drugą
stronę szosy. Polana była na wzgórzu, trzeba
było z drogi dać duży krok do góry. Potem
szliśmy dokładnie 50 kroków – liczyłem, żeby
móc później wskazać to miejsce – i zaczęliśmy
kopać. Było jeszcze zimno, wczesna wiosna,
ale ziemię można już było poruszyć. Zrobiliśmy niewielki dołek i od razu trafiliśmy na
polskie mundury i guziki. To był makabryczny
widok, ściskały się nam serca. Guziki wzięliśmy i pozawijaliśmy w serwetki, a przy dole
postawiliśmy krzyż.
Zawiadomiliście Niemców?
Pracowałem razem z Niemcem, chłopakiem
w moim wieku. Chyba się z nim nawet zaprzyjaźniłem. To jemu pierwszemu zwierzyłem się z odkrycia grobów, a on powiadomił
naszego kierownika, porucznika Gregora
Slovenzika, który przekazał tę wiadomość do
Berlina. Co ciekawe, nie byliśmy pierwsi, którzy mówili Niemcom o grobach. Już wcześniej
opowiadali o tym przymusowi robotnicy, poznaniacy z pociągu budowlanego Bauzug
2005-M, remontującego trasę kolejową
Witebsk–Smoleńsk. Opowiedzieli Niemcom
o grobach w lesie, ale ci nie byli tym zainteresowani, chyba im nie uwierzyli.
Wam uwierzyli…
Tak, i ruszyło śledztwo w tej sprawie. Niemcy do zbadania masowych grobów powołali
międzynarodową komisję, która składała się
z jeńców – oficerów Amerykanów, Anglików,
Polaków. Jej członkowie pojawili się w Katyniu pod koniec kwietnia.
Widział Pan, jak pracowali?
Byłem przy odkryciu pierwszych grobów.
Chodziłem tam często i widziałem, jak ro-
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Po powrocie do Polski wstąpił Pan do konspiracji?
Byłem w Armii Krajowej jeszcze przed wyjazdem
do Katynia. Przysięgę złożyłem przed kpt. Wacławem
Stykowskim „Halem”, dowódcą 2 Rejonu III Obwodu
Wola AK, w mieszkaniu mojego dowódcy Jana Kota.
Wybrałem pseudonim „Murarz”. W konspiracji uczyliśmy się obsługiwać broń i strzelać. Przed powstaniem
przenosiliśmy też granaty i broń.

WIZY TÓWKA

HENRYK
TROSZCZYŃSKI

U

rodził się 28 lipca 1923 roku
w Warszawie. W 1942 roku,
jako przymusowy robotnik, został
skierowany przez Niemców do
pracy w okolicach Katynia. Powstaniec warszawski, walczył
na Woli w zgrupowaniu „Waligóra”
Armii Krajowej.

Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w miejscu, gdzie popełniono wielką zbrodnię na polskich oficerach.

syjscy jeńcy wydobywali ciała z dołów, w których leżały warstwami, jedne na drugich, jak układali je potem na stołach przed komisją. Zwłoki badano, numerowano, z kieszeni wyjmowano wszystkie przedmioty
i wkładano do kopert. Widziałem przestrzelone czaszki, ręce powiązane z tyłu sznurkiem albo drutem. Widziałem pilota Janinę Lewandowską, jedyną kobietę
zabitą w Katyniu, a przy niej, czego nie odnotowuje
historia, chłopca – miał krótkie spodenki, granatową
marynarkę i sandałki. Mam go przed oczami do dziś.
Potem wróciłem do Warszawy, a prace w Katyniu
jeszcze trwały.
Jak udało się Panu wrócić?
Nasz bauleiter, kierownik grupy, był Polakiem, folksdojczem. Co miesiąc przywoził nam z Polski listy
i paczki. Któregoś razu powiedział, że muszę jechać do
Warszawy na pogrzeb, bo matka mi zmarła. Nie do końca mu wierzyłem, ale pojechałem. Kiedy dotarłem do
domu na Wolską 22, okazało się, że matka żyje, a mnie
z robót wykupił ojciec. Dał za mnie drogi zegarek. Dzięki temu wróciłem do domu.

Jak Pan zapamiętał 1 sierpnia?
O tym, że powstanie wybuchnie, dowiedziałem się od mojego dowódcy tego dnia rano. Dla nas, młodych, to był
dzień pełen radości. Wreszcie mogliśmy walczyć, choć z kiepskim uzbrojeniem. Nasz pluton ze zgrupowania
„Waligóra”, liczący siedemnaście
osób, miał tylko dwa pistolety maszynowe Błyskawica i jeden karabin. Na
każdego przypadały też po dwa granaty, tzw. filipinki. Mój kolega Stanisław
Adamczyk dostał błyskawicę, a ja byłem jego ładowniczym.

Gdzie walczyliście?
Dowódca 2 sierpnia zameldował nas u kpt. „Hala”,
a ten wyznaczył nam stanowiska. Moje było naprzeciw młyna Michlera. Przed nami ulicą jechały niemieckie czołgi, ale nie mieliśmy broni przeciwpancernej, więc czekaliśmy na jakąś okazję. Kiedy ta się
nadarzyła, kolega oddał strzały, ja rzuciłem granaty
i pobiegliśmy do szpitala zakaźnego. Tam spotkaliśmy
oddział dobrze uzbrojonych żołnierzy. Jego dowódca
chętnie nas przyjął. Po pewnym czasie przed szpitalem
stanął czołg i grenadierzy. Ostrzelaliśmy ich. Wtedy
dowódca powiedział: „Albo jesteśmy bohaterami
i umieramy, albo wycofujemy się każdy na własną rękę”. Ze Staśkiem pobiegliśmy do piwnicy, ukryliśmy
tam broń i wbiegliśmy na salę szpitalną. Powiedzieliśmy siostrom zakonnym, że jesteśmy powstańcami
i żeby nas ukryły. Dały nam fartuchy i udawaliśmy, że
zajmujemy się chorymi. Na salę wszedł niemiecki oficer, kijem podnosił koce i sprawdzał, czy nie ma rannych. Siostra powiedziała mu po niemiecku, że tu są
sami chorzy na tyfus. Wtedy szybko wyszedł. Ze Staśkiem wróciliśmy na nasze podwórko, ale nikogo z plutonu nie było, wszyscy się rozpierzchli. Wola szybko
padła, nie było czym strzelać i nękały nas naloty. Samoloty nadlatywały trójkami i ustawiały się w koło.
Pierwszy nurkował, zrzucał bomby i szedł na koniec
koła. Pięknie to wyglądało. Najpierw w czasie nalotu
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O tym, co widziałem w Katyniu,
powiedziałem tylko żonie.
Nawet dzieci o niczym
nie wiedziały
leżałem na brzuchu, ale potem obróciłem się na plecy,
żeby oglądać ten widok.
Kiedy weszli Niemcy?
Szóstego sierpnia rano. Wygnali nas z domu i popędzili na Wolską 26. Tam ustawili pod ścianą, na trupach wcześniej rozstrzelanych ludzi. Niemiecki żołnierz wziął ręczny karabin maszynowy i zaczął strzelać. Koło mnie padł człowiek, obróciłem się, pocisk
minął moją głowę i trafił w ścianę. Dostałem tylko
odłamkiem cegły. Wtedy na podwórko wbiegli niemieccy żandarmi z krzykiem, żeby nas zostawić, bo jesteśmy potrzebni jako siła robocza.
Do czego byliście potrzebni?
Najpierw pognali nas na ulicę Działdowską, gdzie
była duża opuszczona barykada i rów wykopany w poprzek ulicy tak, że czołgi nie mogły przejechać. Kazali
nam zasypać go trupami rozstrzelanych ludzi. Ciągnęliśmy je z podwórek za nogi, twarzami do ziemi. Cała
ulica była czerwona od krwi. My też. Spodnie miałem
tak nią nasiąknięte, że potem wytrzepywałem ludzką
krew z nogawek, bo nie miałem innego ubrania. Jak zasypaliśmy rów, popędzili nas do gaszenia barykady na
ulicę Żytnią. Na Płockiej dołączyła do nas grupa rannych i chorych ze Szpitala Wolskiego. Razem szliśmy
ulicą Górczewską. Po drodze zauważyłem leżącego
ośmioletniego chłopca, któremu z nóg sączyła się krew.
Kiedy go dotknąłem, na chwilę otworzył oczy. Poprosiłem kolegę, żeby zdjął płaszcz – na nim nieśliśmy to
dziecko. Kiedy zauważył to Niemiec, podszedł i przyłożył mu broń do głowy. Niewiele myśląc, chwyciłem za
rewolwer i krzyknąłem: „Nie strzelaj, ten chłopiec jeszcze żyje”. I stał się cud. Niemiec coś wymamrotał i odszedł. Kiedy doszliśmy do Fortu Wola, położyłem
chłopca pośród innych dzieci, którymi opiekowała się
siostra zakonna.
Potem trafił Pan do niemieckiego obozu...
Tak, zostałem wywieziony do Niemiec, do obozu
w Namslau. Przenoszono go z miejsca na miejsce,
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a naszym zadaniem było kopanie rowów przeciwczołgowych. W obozie ciężko zachorowałem na zapalenie jelit. Cały czas siedziałem w latrynie i nie
miałem siły pracować. Na szczęście wśród załogi
znalazł się dobry Niemiec. Poszedł ze mną do szpitala. Tam lekarz kopnął mnie tak mocno, że się przewróciłem, a do Niemca powiedział, że nie ma chorych, są tylko zdrowi i umarli. Ten poradził mi, żebym poprosił polskiego lekarza, który był wśród
robotników, o wypisanie potrzebnych lekarstw, a on
mi je przyniesie. I tak zrobił, a tamtą receptę mam do
dziś. Dzielił się też ze mną jedzeniem – dzięki niemu
wyzdrowiałem.
19 stycznia 1945 roku Niemcy ewakuowali obóz do
Wrocławia.
Byliśmy w mieście, gdy zaczęło się sowieckie oblężenie. Donosiliśmy amunicję, kopaliśmy rowy. Kiedy
Niemcy przerwali okrążenie, wyprowadzili cały obóz na
zachód. Szosę ostrzeliwali Rosjanie, więc schowaliśmy
się w pobliskim folwarku. Niemcy ukryli się w piwnicy,
ale żołnierze Armii Czerwonej znaleźli ich i rozstrzelali.
Nas puścili wolno. Do Warszawy wróciłem 7 lutego
1945 roku. Całe miasto było zburzone, same gruzy, tylko kilka domów stało, wszędzie groby i tysiące ciał. To
była straszna tragedia.
Po powrocie mówił Pan komuś o tym, co widział
w Katyniu?
Tylko żonie. Widziałem, co się dzieje w kraju, więc
wolałem milczeć. Tak było przez blisko pół wieku.
Nawet dzieci o niczym nie wiedziały. Dopiero po 1991
roku, kiedy premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz
Helmut Kohl zawarli porozumienie o odszkodowaniach za pracę przymusową w czasie II wojny światowej, poszedłem do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie wypełnić odpowiednie dokumenty. Tam po raz
pierwszy napisałem, że byłem w Katyniu. A dziś, według mojej wiedzy, jestem ostatnim żyjącym świadkiem odkrycia grobów polskich oficerów w lesie katyńskim.

HISTORIA / PORTRET PODOFICERA

J

eden z wielu zapomnianych bohaterów II wojny światowej
Stefan Karaszewski jest wzorem
żołnierza, który heroicznie wywiązał się z przysięgi wojskowej.
Dzięki jego odwadze i determinacji
polscy żołnierze z 85 Pułku Strzelców Wileńskich mogli bezpiecznie
wycofać się sprzed kolumny niemieckich czołgów. To niebywały wyczyn”,
opisuje st. szer. Patryk Gworek, kierowca-radiotelefonista kompanii logistycznej batalionu dowodzenia 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu,
który od sześciu lat służy w armii.
„Gdy ukończyłem studia, postanowiłem zawodowo związać się z wojskiem. Armia była mi bliska dzięki
mojemu ojcu – zawodowemu żołnierzowi. Nie myślałem jednak o studiach wojskowych. Chciałem kolejno zostać szeregowym, podoficerem, a może kiedyś i oficerem.
Dostałem się na kurs podoficerski
w Poznaniu”, dodaje Gworek. Odkąd pamięta, historia była jego pasją. „Zaciekawiło mnie to, że zawsze opisywane są losy wielkich
dowódców, generałów, oficerów,
a o podoficerach i szeregowych cisza. Tymczasem Karaszewski dowiódł niezwykłej odwagi”, podkreśla st. szer. Gworek.

PLUTONOWY
STEFAN
KARASZEWSKI

przegrupowaniu na zachód znalazł
się on w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie już wkrótce doszło
do starcia z Niemcami.

HEROICZNY WYCZYN
Oddział plut. Karaszewskiego zajął
pozycję w lesie między Moszczenicą
a Piotrkowem Trybunalskim. Żołnierze się okopali, rozstawili miny i czekali na
„Opisywane są
przeciwnika, gotowi
losy wielkich dowódców, generałów, oficerów,
bronić swoich pozya o podoficerach cisza. Tymcj i . Ty m c z a s e m
czasem Karaszewski dowiódł
4 września wojska
niezwykłej odwagi”, podkreśla
st. szer. Patryk Gworek.
niemieckie przerwały pod Piotrkowem
linię frontu i 85 Pułkowi Strzelców groziło
okrążenie. Do rozlokowanych
w lesie polskich stanowisk zbliżała
się kolumna czołgów niemieckich.
M AG DA L E N A
Kiedy ppłk Jan Kruk-Śmigla, dowódK O WA L S K A - S E N D E K
ca pułku, zobaczył to zagrożenie,
podjął decyzję o ewakuacji na
wschód. Stefan Karaszewski oświadczył wówczas, że zostaje. Chciał
osłaniać wycofujących się kolegów
i opóźnić postępy wojsk niemieckich.
Udało mu się to. Chociaż miał do
dyspozycji zaledwie karabin maszynowy oraz skrzynkę granatów, walczył samotnie przez ponad dwie goOsłaniał wycofujących się dziny. Karaszewski wyeliminował co
MIAŁ WOJSKO WE KRWI
najmniej sześć czołgów, choć według
kolegów i starał się
niektórych relacji mogło ich być naStefan Karaszewski, rocznik 1915,
opóźnić postępy
wet 11. W wyniku ostrzału zginęło
był synem byłego żołnierza carskiej
niemieckich wojsk.
armii, który potem, jako polski robot11 niemieckich żołnierzy, w tym
nik, pracował przy budowie Kolei
dwóch motocyklistów. Samotnej walWschodniochińskiej. Urodził się w Harbinie. Gdy zakoń- ki nie można było jednak prowadzić w nieskończoność.
czyła się wielka wojna, a Polska odzyskała niepodległość, Amunicja się kończyła, a Niemcy byli coraz bliżej. KaraKaraszewscy wrócili do ojczyzny i osiedlili się w Toma- szewski postanowił ostatni granat zachować dla siebie…
szowie Mazowieckim. Gdy ojciec Stefana zachorował,
W 1976 roku w miejscu śmierci Karaszewskiego postachłopak musiał iść do pracy w miejscowej fabryce.
wiony został granitowy głaz z napisem: „Pamięci Stefana
Od dziecka Stefan Karaszewski interesował się wojsko- Karaszewskiego, poległego w samotnej walce z czołgami
wością. Był członkiem Związku Strzeleckiego „Strzelec”, niemieckimi. 5 X 1939”.
a potem rozpoczął służbę wojskową. Trafił do 85 Pułku
Strzelców Wileńskich, do kompanii karabinów maszyno- Na łamach „Polski Zbrojnej” publikujemy krótkie historie o podwych. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, jego oficerach. Nie chcemy jednak tego cyklu tworzyć sami. Zależy
nam na tym, by o bohaterskich poprzednikach opowiadali współmacierzysty pułk w składzie 19 Dywizji Piechoty był cześni podoficerowie. Zapraszamy do lektury i kontaktu z redakw Grupie Operacyjnej Kawalerii nr 1 Armii „Prusy”. Po- cją pod adresem: podoficerowie@zbrojni.pl

SAMOTNIE
PRZECIWKO
CZOŁGOM
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RÓŻE BISKUPA ŁOSIŃSKIEGO
Nie był to ostatni kielich goryczy, jaki musieli wypić ludzie ubrani w szare legionowe mundury, którzy uwierzyli swemu Komendantowi.
To, że mieszkańcy Słomnik, Miechowa i wreszcie Kielc witali ich trzaskiem zamykanych
drzwi i okiennic, tłumaczyli sobie strachem ludzi przed Rosjanami, którzy mogli odbić te i inne nadgraniczne miejscowości Kongresówki
i przywrócić swą władzę. Znacznie trudniej było
żołnierzom zrozumieć postawę miejscowego
kleru, zwłaszcza biskupa kieleckiego Augustyna
Łosińskiego, który okazał się nie tylko wrogiem
Legionów, lecz także rusofilem… Konfrontacja
z nim była tym boleśniejsza, że legioniści mieli
w pamięci słowa innego biskupa, według które-
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enryk Sienkiewicz nie tylko krzepił
polskie serca w czasach niewoli, lecz
także tchnął w młodzież ducha rycerzy z czasów, kiedy Rzeczpospolita
była potęgą. Niejeden z młodych legionistów,
których Józef Piłsudski po wybuchu wojny
w lipcu 1914 roku poprowadził do boju w granice Kongresówki, w plecaku dźwigał zaczytane tomy Trylogii. Niejeden też przybrał pseudonim zaczerpnięty z kart sienkiewiczowskich
powieści i na czas wojny stał się „Kmicicem”,
„Wołodyjowskim” czy „Skrzetuskim”.
Kiedy Legiony Polskie zajęły Kielce, wokół
miasta zaczęły krążyć patrole kawaleryjskie niezmordowanego Władysława Beliny-Prażmowskiego. Prawdopodobnie 24 lub 25 sierpnia
(przekazy dotyczące daty są rozbieżne) jeden
z takich patroli zajechał do Oblęgorka. Tam
Henryk Sienkiewicz mieszkał w pałacyku darowanym mu w 1900 roku przez polskie społeczeństwo z okazji dwudziestopięciolecia jego
pracy twórczej. Młodzi wielbiciele wielkiego
pisarza nie mogli nie skorzystać z takiej okazji
i specjalnie zboczyli z wyznaczonej trasy zwiadu, by w swych kawaleryjskich mundurach
z polskimi emblematami oddać mistrzowi hołd.
Niestety, uwielbiany pisarz przyjął ich bardzo
chłodno. Od razu też zaznaczył, że nie popiera
kierunku politycznego, z którym związane są
Legiony. Żołnierze mieli usłyszeć od niego
cierpką uwagę: „Bo idziecie z Niemcami”. Na to
dictum odpowiedział mu ciętą ripostą Bolesław
Wieniawa-Długoszowski: „Bodaj z samym diabłem, byle do wolnej Polski”.

K A P U C Y N Ó W
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Święcenie pokarmów w czasie Wielkanocy w Pawłowicach nad Nidą, 1915 rok

PIOTR KORCZYŃSKI

Byle do wolnej
Polski
W młodzieńczym zapale wyruszyli
wyzwalać ojczyznę i nie sądzili, że ktoś
będzie wątpił w ich intencje.

go byli spełnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków. Mowa tutaj o Władysławie Bandurskim,
biskupie sufraganie archidiecezji lwowskiej. To
jedyny hierarcha ówczesnego polskiego kościoła katolickiego, który popierał Legiony Polskie,
i jedyny biskup, który odwiedzał polskich
żołnierzy na froncie.
Kiedy 26 czerwca 1914 roku na Cmentarzu
Łyczakowskim Lwów żegnał Józefa Strzemieńczyka-Janowskiego, członka Rządu Narodowego w 1863 roku, przemówienie nad jego trumną
wygłosił Józef Piłsudski. Wywarło ono na zgromadzonych wielkie wrażenie. Biskup Bandurski
wspominał później: „Miałem przemawiać, ale
nie mogłem. Po przemówieniu Komendanta nic
dodać nie było można. To był sam w sobie

Legionowi kapelani
na dobre i złe związali się z kawalerzystami i posługiwali
im w najkrwawszych bitwach,
w błotach okopów
w czasie walk pozycyjnych czy w obozach internowania
i jenieckich.
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krzyk polskiej duszy, rwącej się do zbrojnego czynu. Zrozumiałe, że to jedyny człowiek, przed którego oczami
otwiera się jasna przyszłość, to najwłaściwszy człowiek na
właściwym miejscu”. Do zebranych na pogrzebie biskup
Bandurski zaapelował: „Po takim przemówieniu nic się
nie mówi! Już się czyni! Idzie się na bój! Na rozkaz!”.
Po takich słowach sufragana lwowskiego dla komendanta i jego podwładnych spotkanie z biskupem kieleckim było jak kubeł zimnej wody. Biskup Łosiński uważał, że
Piłsudski i jego ludzie są socjalistycznymi wichrzycielami,
najpewniej na usługach wywiadu austriackiego. Po wkroczeniu Legionów do Kielc nie omieszkał przypomnieć
księżom swojej diecezji o przysiędze wierności, którą
składali carowi. Mimo wrogości hierarchy Piłsudski postanowił spotkać się z nim i załagodzić nieprzyjazną atmosferę. Tak wizytę u biskupa wspominał w 1938 roku
na łamach „Niepodległości” Ignacy Boerner, który wraz
z Kazimierzem Sosnkowskim towarzyszył Komendantowi
w spotkaniu w pałacu biskupim. Biskup Łosiński nieprecyzyjnie tytułował Piłsudskiego generałem. „Biskup powitał Komendanta słowami: »Witam pana generała, proszę,
niech panowie siadają«. Następnie nastąpiła uciążliwa cisza. Potem biskup Łosiński odezwał się: »Niech generał
spojrzy, jakie piękne mam kwiaty w doniczkach«. Podeszli do okna, Komendant odezwał się: »Rzeczywiście
piękne kwiaty«. »Ale niech pan generał spojrzy, jakie
mam róże sztamowe w ogrodzie. Oto ta biała róża jest moim ulubionym kwiatem. Ale i pogoda jest dzisiaj bardzo
ładna«. »Rzeczywiście, piękne róże i pogoda bardzo ładna«, odpowiedział Komendant i się pożegnaliśmy”.
KOŚĆ NIEZGODY
Po tym spotkaniu jasne było, że nie będzie żadnego kompromisu. Próbą sił okazała się msza polowa Legionów, którą na 30 sierpnia zarządził pełniący komendę w Kielcach
Mieczysław Norwid-Neugebauer. Przygotowaniem do
nabożeństwa zajął się legionowy kapelan, ojciec Kosma
Lenczowski. Na miejsce odprawienia mszy wybrał plac
przed wieżą katedralną i udał się do biskupa Łosińskiego,
by go o tym powiadomić. Hierarcha, jak było do przewidzenia, zaczął mnożyć problemy, a na końcu powiedział
wprost: „Nie mogę pozwolić”. I tutaj niespodziewanie
otrzymał ripostę od bojowego kapucyna. Ojciec Kosma zanotował ją w swych pamiętnikach: „Ja nie proszę o pozwolenie na nabożeństwo polowe, bo wojskowy kapelan ma
prawo odprawiania, kiedy potrzeba, proszę o miejsce pod
wieżą. »Nie«. Złość mnie ruszyła i żywo z akcentem odpowiadam: »Excelencjo! Komenda nasza i miasta równocześnie władza nie prosi o pozwolenie, ale jako gospodarz
miasta wyznacza to miejsce, a ja z kurtuazji przychodzę zawiadomić tylko, a nie prosić«”.

Mimo obiekcji biskupa Łosińskiego legionowa msza
wypadła bardzo okazale. Warto tutaj znowu sięgnąć do
„Pamiętników…” ojca Kosmy: „W niedzielę przystrojony
dywanami, kwiatami, obrazami – piękny stanął ołtarz.
Przed 9.30 przyszły nasze oddziały, wojsko austriackie,
a nawet Niemcy i zapełnili cały plac przed wieżą. Biskup
i kilku kapłanów patrzyli zza firanek. Cywilni kielczanie
[zebrali się] wokoło […]. Przemówiłem, że gorące dusze,
młodzież patriotyczna zrywa się do boju, ale za mało jednej dzielnicy, trzeba pomocy i siły całej Ojczyzny, a wywalczymy wolną Ojczyznę. Gdyby możliwe było i potrzebne, dalibyśmy pokrajać serca nasze na drobne kawałki, a każdy pałający miłością całego serca wetknęlibyśmy
w serca Polaków, by się pozbyły nieufności, uwierzyły
w możność uzyskania wolności, łączyły się z nami,
bo Ojczyzna woła. Skończyłem pieśnią »Boże coś Polskę«”. Ojciec Kosma zauważył, że co trwożliwsi kielczanie odchodzili, reszta śpiewała razem z legionistami.
Biskup Łosiński pozostał głuchy na apel ojca Kosmy,
zresztą nie on jeden uważał, że nie należy drażnić cara.
WROGA PROPAGANDA
Czym Jasna Góra jest dla każdego Polaka, nie trzeba
tłumaczyć. I tutaj 2 listopada 1914 roku na postój zatrzymali się ułani Prażmowskiego. Rotmistrz Belina zarządził
pielgrzymkę przed cudowny obraz. Pod klasztorem beliniaków spotkała jeszcze bardziej przykra niespodzianka
niż w czasie odwiedzin w pałacu Henryka Sienkiewicza.
Strudzeni walkami polscy kawalerzyści zastali zamkniętą
kratę do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
Trudno było zrozumieć ten afront żołnierzom, którzy
w młodzieńczym zapale ruszyli wyzwalać ojczyznę i nie
sądzili, że ktoś będzie wątpił w ich intencje. Wśród beliniaków znajdował się jeden z najodważniejszych oficerów
legionowych, Ludwik Skrzyński, „Kmicic”. Tym razem
„Kmicic” i jego towarzysze, w odróżnieniu od Sienkiewiczowskich bohaterów, nie zdołali przełamać nieufności
zakonników wywołanej wrogą propagandą wobec Legionów i strachem przed rosyjskim odwetem.
Przeciwwagą do takiego zachowania była postawa
wzmiankowanego biskupa Władysława Bandurskiego,
którego legioniści nazywali złotoustym kaznodzieją, gorącym orędownikiem Niepodległości, a przede wszystkim
legionowych kapelanów: ojca Kosmy Lenczewskiego,
księdza Józefa Panasia, księdza Stanisława Żytkiewicza
i wielu innych. Oni na dobre i złe związali się z Legionami Polskimi i posługiwali legionistom w najkrwawszych bitwach, w błotach okopów w czasie walk pozycyjnych, wreszcie w obozach internowania i jenieckich.
Ani przez chwilę nie wątpili w kierunek wytyczony
przez Komendanta.
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KRÓLOWIE PIÓR
TA D E U S Z W R Ó B E L

Australijscy kawalerzyści zyskali sławę w walkach
z Turkami w czasie I wojny światowej.

P

odczas I wojny światowej jednym z frontów, na którym masowo użyto jednostek jazdy, był Bliski
Wschód, kontrolowany wówczas przez imperium
osmańskie. Wśród wojsk alianckich walczyły tam
pułki konne sformowane w Australii.

CHRZEST BOJOWY
Władze brytyjskich kolonii w Australii pierwszy raz
postanowiły utworzyć jednostki kawalerii na potrzeby
militarne w 1854 roku. W związku z wojną z Rosją oba-
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wiano się wówczas inwazji. W 1899 roku w Afryce Południowej wybuchła z kolei druga wojna pomiędzy
Wielką Brytanią a Burami, czyli potomkami holenderskich osadników. Konflikt spowodował, że władze
w Londynie zaczęły sprowadzać do walki żołnierzy
z rożnych części imperium. Brytyjskie kolonie z Australii wysłały ochotnicze jednostki jazdy. Początkowo dowództwo z dużym sceptycyzmem traktowało niedoszkolonych, niezawodowych kawalerzystów w kapeluszach.
Dość szybko przekonano się jednak, że są oni niezwykle
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skuteczni w zwalczaniu niewielkich, bardzo szybkich
konnych burskich komand.
Kilkanaście lat po wojnie burskiej australijscy jeźdźcy
znowu zostali wezwani do walki za Imperium Brytyjskie.
Gdy w 1914 roku wybuchła wojna, w armii utworzonego
w 1901 roku Związku Australijskiego istniały złożone
z ochotników rezerwowe 23 pułki lekkiej konnicy, liczące
9 tys. żołnierzy. Początkowo władze związku zaoferowały
Brytyjczykom cztery pułki jazdy, tj. 2 tys. żołnierzy, które
miały być częścią ekspedycyjnych Australijskich Sił Imperialnych. Chętnych do wojska nie brakowało. Młodzi
Australijczycy, pochodzący głównie z terenów wiejskich,
traktowali wojnę jako ucieczkę od monotonii życia na farmie. Wielu z nich zgłaszało się nawet z własnymi końmi.
Ochotnicy musieli się wykazać umiejętnościami jeździec-

kimi, w tym pokonywaniem różnych przeszkód. Przechodzili też wnikliwą kwalifikację medyczną. Tych, którzy zaliczyli testy, wcielano do jednostek, będących raczej konną
piechotą niż klasyczną kawalerią.
425-osobowy pułk miał trzy szwadrony, każdy podzielono na cztery oddziały, będące odpowiednikami plutonów
w piechocie. Najmniejszą strukturą była czteroosobowa
sekcja (w oddziale było ich dziesięć). Podczas starć trzech
żołnierzy walczyło jako piechurzy, a czwarty zajmował się
końmi. Ten sposób walki Australijczycy stosowali z powodzeniem w czasie walk z Burami.
Jesienią 1914 roku 1 Brygada Lekkokonna odpłynęła do
Anglii. W trakcie rejsu plany uległy zmianie, więc Australijczyków wysadzono w Egipcie, aby dokończyć szkolenie.
W grudniu 1914 roku i lutym 1915 roku wylądowały tam
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zatem 2 i 3 Brygada z sześcioma pułkami. Brytyjczycy
wzmacniali swe siły w tym kraju, gdyż po stronie państw
centralnych opowiedzieli się Turcy. Egipt natomiast był niezwykle cenny dla Wielkiej Brytanii (i Francji) ze względu
na strategiczny Kanał Sueski, łączący morza Śródziemne
i Czerwone.
Tymczasem pierwszy lord admiralicji, Winston
Churchill, obmyślił plan wyeliminowania imperium
osmańskiego z wojny. Alianci mieli opanować Dardanele,
cieśninę łączącą morza Egejskie i Marmara, a potem zająć
Stambuł i Bosfor. Tym samym odcięto by Turków od ich
sojuszników, Niemiec i Austro-Węgier, a jednocześnie uzyskano by dogodne połączenie z Rosją.
Jako pierwsi na strategicznym półwyspie Gallipoli wylądowali australijscy piechurzy. Spieszeni kawalerzyści zaczęli przybywać tam od maja 1915 roku. W wielkim natarciu na pozycje tureckie w sierpniu tegoż roku wzięli udział
żołnierze dziesięciu konnych pułków. Szturm był jatką. Tylko w jednym 10 Pułku Lekkokonnym w ciągu 45 minut
odnotowano 234 zabitych i 138 rannych. Alianckie dowództwo uznało, że nie ma szans na przebicie się przez tureckie okopy i zapadła decyzja o stopniowym wycofywaniu
wojsk z Gallipoli, co zakończyło się na początku 1916 roku. W tej bitwie zginęło lub zostało rannych ponad 28 tys.
Australijczyków.
BIALI GURKHOWIE
Ewakuowane wojska australijskie podzielono.
Wszystkich piechurów oraz 13 Pułk Lekkokonny
i część 4 Pułku wysłano na front zachodni. Większość
jeźdźców natomiast wróciła do Egiptu, gdzie prowadzili patrole i obsadzali posterunki. Po reorganizacji
w marcu 1916 roku z kawalerzystów korpusu australijsko-nowozelandzkiego ANZAC powstała dywizja konna z australijską 1, 2, i 3 Brygadą Lekkokonną i jedną
nowozelandzką brygadą strzelców konnych.
W sierpniu 1916 roku Turcy podjęli kolejną próbę przejęcia kontroli nad Kanałem Sueskim. Dowództwo brytyjskie wiedziało o ich przygotowaniach i wysłało wojska na
pogranicze Egiptu oraz Palestyny, w rejon Ramadi. Natarcie rozpoczęło się w nocy z 3 na 4 sierpnia 1916 roku.
Przeciwnik chciał obejść brytyjskie linie i wyjść na tyły.
Jednak dowódca ANZAC gen. Harry Chauvel przejrzał ich
taktykę. Jako pierwsza działania przeciwko Turkom podjęła australijska 1 Brygada. Przeciwnik miał przewagę liczebną, więc tak naprawdę Australijczycy starali się tylko opóźniać jego marsz. Walki trwały do czasu, gdy siły brytyjskie
zagroziły flance Turków. Wtedy ci rozpoczęli odwrót.
Kilka miesięcy później jazda ANZAC podjęła działania
zaczepne. 22 grudnia 1916 roku dywizja wykonała długi
nocny marsz i rankiem zaatakowała Turków w Magdhabe.
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Początkowo stawili oni silny opór, ale ich wolę walki złamał atak kawalerzystów na bagnety. Alianccy żołnierze byli zdeterminowani, gdyż niezdobycie tej miejscowości
oznaczało, że nie będą mieli wody. Na początku stycznia
1917 roku kawalerzyści nie wykonali rozkazu odwrotu
i w boju na bagnety zdobyli Rafę. Zabójczo skuteczne ataki spowodowały, że Turcy zaczęli nazywać Australijczyków
białymi Gurkhami, Arabowie zaś – królami piór, co było
nawiązaniem do piór ozdabiających ich kapelusze.
W lutym 1917 roku zreorganizowano 4 Brygadę, która
przybyła do Egiptu latem 1915 roku (wraz z 3 Brygadą
stworzono z niej cztery miesiące później Australijską Dywizję Konną). 26 marca dywizja ANZAC wraz z innymi
oddziałami brytyjskimi wzięła udział w ataku na zmienione w twierdzę miasto Gaza. Kawalerzystom udało się wedrzeć do miasta. Brytyjski dowódca gen. Archibald Murray
nie wykorzystał jednak faktu, że obrona wroga się załamała. Na wieść, że nadchodzą tureckie posiłki, rozkazał swym
oddziałom odwrót. Druga bitwa o Gazę, stoczona 17–19
kwietnia 1917 roku, też zakończyła się sukcesem wojsk
otomańskich.
SZARŻA Z BAGNETAMI
W czerwcu 1917 roku nowym dowódcą sił brytyjskich został generał kawalerii sir Edmund Allenby, który podczas wojny burskiej dowodził australijskim szwadronem. Jedną z jego decyzji było utworzenie Pustynnego Korpusu Konnego. Uważał on bowiem, że jeźdźcy
mogą być kluczową siłą w przełamaniu tureckiej obrony.
Wiedział, że Turcy są silnie umocnieni w Gazie, więc
postanowił uderzyć naprzeciwległy kraniec ich frontu,
miejscowość Beer Szewa. Jednocześnie brytyjski wywiad się postarał, żeby do wroga dotarły dokumenty, że
jest to tylko atak pozorowany, a główne uderzenie będzie skierowane ponownie na Gazę.
Bitwa o Beer Szewę rozpoczęła się 31 października
1917 roku. Choć wojska Allenby’ego odniosły kilka sukcesów, po dniu walki w rękach Turków nadal były okopy broniące dostępu do miasta i jego studni. Obsadzała je piechota wspierana karabinami maszynowymi i działami. Aby dotrzeć do tureckich okopów, trzeba było pokonać 3 km
otwartej przestrzeni. Dowodzący 4 Brygadą Lekkokonną
brygadier William Grant zaproponował gen. Henry’emu
Chauvelowi, by 4 i 12 Pułk przeprowadziły szarże. Ten się
zgodził, bo jego ludzie potrzebowali szybko napoić swe
zwierzęta.
Australijscy kawalerzyści ruszyli do szarży. Nie mieli ani
szabel, ani rapierów, więc w ręce chwycili bagnety. Ogień
obrońców był gwałtowny, ale nieskuteczny, bo zdenerwowani tureccy piechurzy nie ustawili celowników swej broni.
Kawalerzyści dopadli okopów – część żołnierzy zeskoczy-
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swych wierzchowców. Nowymi elementami wyposażenia stały się m.in. skórzane olstro na karabin i sakwy, a potem długa broń biała.

TRADYCJE KAWALERYJSKIE
PRZEJĘŁY JEDNOSTKI AUSTRALIJSKICH KOMANDOSÓW
ła z koni i rozpoczęła walkę wręcz, inni pogalopowali do
miasta, aby zająć kluczowe obiekty. Obecnemu w Beer
Szewie oficerowi niemieckiemu nie udało się zniszczyć
studni. W szarży zginęło 31 spośród 800 jej uczestników.
Jedną z konsekwencji tej akcji było wyposażenie części australijskich pułków w długą broń białą (pattern cavalry trooper’s sword 1908), przeznaczoną do zadawania pchnięć.
Po kolejnych porażkach na początku listopada Turcy
opuścili Gazę. 9 grudnia 1917 roku wojska brytyjskie zajęły Jerozolimę. Ostateczne natarcie przeciwko Turkom na
Bliskim Wschodzie rozpoczęło się we wrześniu 1918 roku. Korpus jazdy przebył 700 km w 12 dni i znalazł się
pod ostatnim tureckim bastionem, Damaszkiem. Miasto
zajęto 1 października. Jeden ze szwadronów 4 Pułku wziął
10 tys. jeńców, którzy poddali się po zaledwie kilku strzałach. Po tych wydarzeniach rząd osmański podpisał rozejm i 31 października oficjalnie zakończyła się wojna na

Bliskim Wschodzie. Kawalerzyści wrócili do domu. Przez
większość lat międzywojennych istniało sześć brygad kawalerii, mających po trzy lub cztery pułki. W przededniu
II wojny światowej były 22 pułki jazdy, w tym 17 – już
częściowo zmotoryzowanych – miało jeszcze konie.
15 z nich było w pięciu brygadach, rozdzielonych pomiędzy dwie dywizje kawalerii. Cztery pułki przeformowano
w 1937 roku w bataliony karabinów maszynowych. Jeden
był jednostką samochodów pancernych. Proces motoryzacji i mechanizacji kontynuowano w trakcie wojny. Kolejne
jednostki stawały się batalionami karabinów maszynowych i rozpoznawczymi, pułkami zmotoryzowanymi
i pancernymi. Przeznaczono je do obrony kraju przed japońską inwazją. Gdy taka groźba zniknęła, rozpoczął się
proces ich likwidacji. W walce użyto tylko niewielki,
22-osobowy, pododdział konny, który działał w 1942 roku
na Nowej Gwinei.
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prowiant i rzeczy osobiste. Jeździec miał przewieszoną przez ramię litrową manierkę. Z kolei dodatkowe wyposażenie przewożono
na siodle. Z przodu, przed jeźdźcem, były zrolowane płaszcz i wodoodporna płachta namiotowa, a z tyłu menażka, składane brezentowe
wiadro na wodę oraz worek
z dzienną racją ziarna dla konia.
Poza tym lekkokonny miał
m.in. skórzany pokrowiec z zapasowymi podkowami i gwoźdźmi do nich
oraz koc, a niektórzy żołnierze – kociołek i metalowy talerz. Z czasem, korzystając z doświadczeń bojowych,
Australijczycy zaczęli zabierać dodatkowy bandolier, który był opięty wokół
szyi konia, a także więcej jedzenia dla

W A R

chotnicy wcieleni do lekkokonnych pułków dostawali mundury
w kolorze khaki, złożone ze standardowej wojskowej kurtki, bryczesów,
kapelusza oraz skórzanych butów ze
sztylpami. Charakterystycznym elementem australijskich jeźdźców był
przewieszony przez ramię skórzany
bandolier z 90 nabojami kalibru
7,7 mm do karabinu Lee Enfield. Kolejne 50 naboi było w ładownicach
przy pasie. Jedyną białą broń stanowił
długi bagnet.
Australijski jeździec miał ze sobą
wszystko, co było mu potrzebne do życia i walki. Ważnym elementem wyposażenia był brezentowy chlebak, w którym noszono dodatkowe ubranie,
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INWAZJA
NA WYSPĘ DUCHÓW
Kawał solidnej, nikomu niepotrzebnej roboty – tak można podsumować
amerykańską operację na Aleutach w sierpniu 1943 roku.

A

leuty to grupa niezbyt dużych, górzystych wysp,
rozsypanych w długim, ciągnącym się na przestrzeni niemal 2 tys. km archipelagu. Stanowią
one pewnego rodzaju pomost między zachodnimi krańcami Alaski a sięgającymi daleko na wschód brzegami Kamczatki. Pogoda jest tu fatalna właściwie przez
cały rok. Latem często pada deszcz, zimą śnieg, a silne
wiatry wieją niemal nieustannie. Poza tym wyspy bardzo
często okrywa gruba warstwa mgieł. Przyroda jest tak nieprzyjazna, że oprócz traw i niewielkich krzewów nie rośnie tu praktycznie nic. Aleuci, dawni mieszkańcy, przystosowali się do życia w takich warunkach i utrzymywali
się z połowów morskich.
Dziś większość wysp pozostaje bezludna, we wschodniej części jest kilka niewielkich osiedli, zamieszkanych
przez kilkadziesiąt, najwyżej kilkaset osób. Największe
z nich – Unalaska – liczy ledwie 4 tys. mieszkańców.
Praktycznie nie ma tu zakładów przemysłowych, uprawy
są skromne, ktoś może hoduje owce albo kozy. Mimo
wszystko w czasie II wojny światowej te wyspy miały
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ogromne znaczenie propagandowe zarówno dla Japończyków, jak i Amerykanów. Było to jedyne terytorium USA,
które w czasie walk zostało zajęte przez przeciwnika.
OD AMCZITKI DO ATTU
Japończycy zajęli Aleuty w początkach czerwca 1942
roku. Atak był skoncentrowany na dwóch większych wyspach w zachodniej części archipelagu – Attu oraz leżącej
około 300 km na wschód Kisce. Praktycznie nie były one
bronione. Nieliczni mieszkańcy oraz kilku pracowników
stacji meteorologicznej dostali się do japońskiej niewoli.
Na zajętych terenach Japończycy wybudowali instalacje
obronne i lotniska. Kiska służyła także jako baza okrętów
podwodnych oraz wodnosamolotów.
Amerykanie obawiali się, że zajęcie Aleutów może być
pierwszym krokiem do dalszych ataków na terytorium
USA. W związku z tym dość szybko zdecydowali się na
środki, które miały zabezpieczyć pozostałe części archipelagu. Na wyspie Adak, leżącej na wschód od Kiski,
zbudowali lotnisko, z którego mogły startować samoloty
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DOWODZĄCY WOJSKAMI LĄDOWYMI GEN. CHARLES H.
CORLETT MIAŁ DO DYSPOZYCJI NIEMAL 35 TYS.
ŻOŁNIERZY, W TYM PONAD 5 TYS. KANADYJCZYKÓW
do atakowania pozycji japońskich. Potem obsadzali wojskiem kolejne bezludne wyspy archipelagu. W styczniu
1943 roku zajęto Amczitkę, leżącą właściwie już pod bokiem Japończyków (do Kiski było stąd około 90 km). Aby
uniemożliwić dostawy broni, sprzętu i ludzi do zajętych
terenów, wprowadzono blokadę archipelagu. W tym celu
okoliczne wody były patrolowane przez amerykańską flotę, do której zadań należało zniszczenie każdego japońskiego okrętu, który spróbowałby zbliżyć się do wysp.
Próba przerwania blokady pod koniec marca 1943 roku
zakończyła się bitwą morską przy Wyspach Komandorskich. W obliczu klęski Japończycy musieli zmienić sposób działania: kontakt z tymi terenami był utrzymywany
za pomocą okrętów podwodnych.
Kolejnym krokiem, który podjęło dowództwo amerykańskie, było zajęcie wysuniętej najbardziej na zachód wyspy Attu. Desant odbył się 11 maja 1943 roku. Jak się okazało, najtrudniejszym przeciwnikiem nie byli Japończycy
– wyzwanie stanowiła pogoda. W inwazji brali udział żołnierze amerykańskiej 7 Dywizji Piechoty, stacjonujący na
co dzień w Kalifornii.
Dowództwo tak bardzo starało się ukryć cel ataku, że
w tygodniach poprzedzających inwazję żołnierzy przygotowywano do walk… na pustyni. Nie dostali oni również od-

G R A F I C Z N Y

Little
Kiska
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powiednich ubrań, lecz ruszyli do ataku w zwykłym umundurowaniu, które było nieprzystosowane do arktycznych
warunków panujących na wyspie na początku maja. Na
niektórych wzgórzach leżał wówczas jeszcze śnieg, w niższych partiach rozmokła ziemia zamieniła się w błoto, które unieruchomiło praktycznie cały dostarczony tam sprzęt.
Walki były wyjątkowo zacięte, o determinacji Japończyków mogą zaś świadczyć liczby: z liczącego 2,6 tys. żołnierzy garnizonu ostatecznie do amerykańskiej niewoli
dostało się zaledwie 28, ale wśród nich nie było żadnego
oficera! Wszyscy pozostali polegli. Bój trwał 18 dni,
w wielu wypadkach były to walki na bardzo krótkich dystansach. Zajęcie wyspy Amerykanie okupili jednak dużymi stratami własnymi: z rąk przeciwnika, a także w wyniku własnego ostrzału oraz od chłodu poległo lub zmarło
niemal 600 amerykańskich żołnierzy, prawie 1,1 tys. odniosło rany i drugie tyle ucierpiało na skutek odmrożeń.
OPERACJA CHATA
Po zajęciu Attu siły japońskie pozostawały jeszcze tylko
na wyspie Kiska. Biorąc poprawkę na ogromne trudności
w pierwszej części kampanii, inwazję na ten ostatni przyczółek Amerykanie zdecydowali się przygotować nieco
staranniej. Atak miał nastąpić latem, żołnierze dostali
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HORYZONTY

Attu. Atakujący spodziewali się, że
przeciwnik przyczaił się za wzgórzami i próbuje wciągnąć ich w zasadzkę.
runkach Aleutów. Na początku lipca
Pogoda, w momencie lądowania
rozpoczęły się regularne bombardowyjątkowo dobra jak na Aleuty, szybwania z powietrza. Wyspę ostrzeliwako się popsuła, już wkrótce wyspę poły również krążące w pobliżu amerykryła gęsta mgła. Żołnierze przekańskie okręty, co miało na celu
mieszczali się powoli do przodu,
„zmiękczenie” przeciwnika.
w każdej chwili spodziewając się ataIntensywny ostrzał został uznany
ku. Pojawiły się plotki o japońskich
przez Japończyków za zapowiedź Po zajęciu Attu Amerykanie wzięli do niewoli zaledwie 28 Japończyków.
snajperach czekających na okazję do
zbliżającej się inwazji, więc podjęli
strzału. Kiedy ktoś we mgle dostrzegł
oni decyzję o ewakuacji. Wysłana
w tym celu grupa okrętów dotarła do JAPOŃCZYKOM NA WY- ruch, nerwy puściły i zaczęto naciskać na spust bez opamiętania. DoKiski bez większych problemów pod SPIE KISKA SPRZYJApiero po jakimś czasie zorientowano
koniec lipca 1943 roku. Cały garniŁO SZCZĘŚCIE:
się, że coś jest nie tak, ale było już za
zon wszedł na pokład dwóch krążowpóźno. Walczyli ze sobą żołnierze
ników oraz sześciu niszczycieli i bez ZE WZGLĘDU NA NIEprzeszkód odpłynął. Japończykom USTANNE MGŁY AMERY- dwóch różnych grup desantowych,
wzięli własnych kolegów za
sprzyjało szczęście: ze względu na
KANIE NIE DOSTRZEGLI, którzy
Japończyków. Zginęło wówczas ponieustanne mgły Amerykanie nie donad 20 żołnierzy, a około 30 zostało
strzegli, że przeciwnik wymknął się ŻE PRZECIWNIK WYrannych. W kolejnych dniach od min
im tuż pod nosem. Do samego końca MKNĄŁ SIĘ IM TUŻ
pułapek oraz w wyniku komplikacji
byli przekonani, że wyspa jest obsaPOD NOSEM
zdrowotnych zmarli następni. Jakby
dzona przez silny oddział japoński.
tego było mało, ubezpieczający deSpodziewano się, że może jej bronić
sant niszczyciel USS „Abner Read” wszedł 18 sierpnia na
nawet 10 tys. żołnierzy.
japońską minę. Okręt wprawdzie nie poszedł pod wodę,
ale 71 marynarzy zginęło w wyniku wybuchu bądź utonęPIOSENKA O PSACH
Tymczasem przygotowania do inwazji na Kiskę szły ło, 34 zaś zostało rannych.
Trochę czasu zajęło Amerykanom przeczesanie wyspy,
pełną parą. Z powietrza zrzucano setki kilogramów
bomb. Do patrolowania okolicznych wód i prowadzenia żeby przekonać się, że nie ma tam ani jednego Japończyostrzału ściągnięto niemal sto okrętów, w tym aż trzy ka. Po żołnierzach cesarskich na wyspie zostały tylko grupancerniki. Na początku sierpnia nasłuch twierdził, że zy i porzucony sprzęt, w tym miniaturowe okręty podtamtejsza japońska radiostacja zamilkła. Okazało się też, wodne. Jedynymi mieszkańcami Kiski były wystraszone
że do amerykańskich samolotów nikt nie strzela. Kła- i wygłodniałe psy, wałęsające się bez celu. Dowodzący
dziono to na karb strat, jakie ponieśli Japończycy w wy- desantem gen. Corlett ogłosił zajęcie Kiski dopiero
niku zmasowanego ostrzału. Nikt się bowiem nie spo- 24 sierpnia, sprawa była bowiem wyjątkowo wstydliwa:
dziewał, że blokada wyspy została przerwana i na Kisce w starannie przygotowanej operacji, w której uczestniczyły znaczne siły, Amerykanie nie natknęli się na przeciwnie ma już żywego ducha.
Datę rozpoczęcia operacji „Cottage” wyznaczono na nika. Mimo to efektem kampanii było sto ofiar śmiertel15 sierpnia. Dowodzący wojskami lądowymi gen. Charles nych oraz ciężkie uszkodzenie jednego okrętu. ŻołnieH. Corlett miał do dyspozycji niemal 35 tys. żołnierzy, rzom rozdawano w związku z tym ulotki, zachęcające ich
w tym ponad 5 tys. Kanadyjczyków z 13 Brygady Piecho- do milczenia o całej operacji. Podobno ze względów bezty. Plan zakładał wykonanie akcji pozoracyjnej w zatoce pieczeństwa, choć niektórzy drwili, że najpewniej chodziGertrude Cove u południowych brzegów wyspy, co miało ło o ukrycie kompletnie nieudanej kampanii. Któryś
odciągnąć uwagę Japończyków od faktycznego miejsca lą- z kpiarzy napisał piosenkę „Tales of Kiska”, w której podowania, a następnie przeprowadzenie ataku od północy. jawiły się słowa:
„A na wyspie psy, jeden, dwa i trzy,
Tę część operacji udało się przeprowadzić bezbłędnie:
Chodzą, szczekają i łapią swe pchły.
Amerykanie wylądowali na północnym brzegu wyspy, KaLecz co do Japońców, problem z tym mam,
nadyjczycy zaś następnego dnia nieco dalej. Żołnierze nie
Żadnego nie było, przyznam się wam”.
napotkali wówczas żadnego oporu, ale podobnie było na
ciepłe ubrania, przeszli także aklima-

/ AAAAAAA
tyzację w burzowych, wilgotnych wa-
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C.k. dezerter

HISTORIA
PEWNEGO
ZDJĘCIA
Imponująca orkiestra armii austro-węgierskiej

„Jan Kozioł, trzeci rząd, trzeci od
l e w e j , ro k 1 9 0 8 / 1 9 0 9 ” – podpis na odwrocie
fotografii.

P

o wybuchu I wojny światowej Jan Kozioł nie pozostał
na tyłach, by żegnać skocznymi marszami żołnierzy
idących na front. Znalazł się po
drugiej stronie, w oddziale, który
wysłano przeciwko Rosjanom na
Bukowinę. Tam, w którejś z bitew
dostał się do niewoli i został
wywieziony na Syberię. W obozie
jenieckim, tysiące kilometrów od
domu, o głodzie i chłodzie, były

kapelmistrz nie stracił hartu ducha.
Wymyślił, że ucieknie do Chin,
a stamtąd, choćby na piechotę, wróci do Polski. Do pomysłu przekonał
kilku kolegów i wspólnie zaczęli
przygotowania do wyprawy.
W przeddzień ucieczki obozowe
władze ogłosiły, że nastąpi wymiana jeńców narodowości niemieckiej
z rosyjskimi, których do niewoli
wzięła armia kajzera. Kozioł dobrze znał język niemiecki, więc po-

stanowił zaryzykować i zgłosił się
do obozowej kancelarii jako Niemiec. Mistyfikacja się udała i tak
kapelmistrz, zamiast do Chin, pojechał pociągiem do Berlina. Stamtąd miał znacznie bliżej na piechotę do Polski niż z Pekinu. I rzeczywiście czasami chłopską furmanką
lub pociągiem na gapę, a najczęściej na piechotę dotarł do swej
wioski, która należała już do wolnej Polski. PK
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TA D E U S Z W R Ó B E L

Duży powolny cel
Okręty mogące przewozić czołgi i inne pojazdy miały
wpływ na powodzenie wielu operacji desantowych
podczas II wojny światowej.

B

rytyjczycy podjęli prace nad różnego typu barkami desantowymi, służącymi także do przewozu
czołgów i pojazdów, już w okresie międzywojennym. Bodźcem do ich stworzenia były doświadczenia z I wojny światowej – lądowanie żołnierzy na półwyspie Gallipoli, a później ich zaopatrywanie i ewakuacja.
Również w czasie ewakuacji wojsk brytyjskich z Francji
w 1940 roku dało się zauważyć deficyt większych jednostek o małym zanurzeniu przeznaczonych do transportu
czołgów i innego sprzętu. Z Dunkierki udało się wówczas
przewieźć co prawda większość żołnierzy, ale na francuskich plażach pozostały ciężkie uzbrojenie, czołgi, transportery opancerzone i działa.

ZBIORNIKOWCE Z JEZIORA
Specjaliści z brytyjskiej marynarki uznali zatem, że
konieczna jest jednostka przystosowana do rejsów oceanicznych, z wrotami i rampą w kadłubie, po której mogłyby zjechać pojazdy na nieprzygotowane wybrzeże.
Zanim powstał projekt całkowicie nowego okrętu, zdecydowano się na rozwiązanie tymczasowe. W grudniu
1940 roku Brytyjczycy zarekwirowali dwa tankowce zbudowane w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Walorem tych jednostek – mających wozić ropę naftową na wenezuelskim jeziorze
Maracaibo – było małe zanurzenie. W części dziobowej przy pełnym załadunku było to zaledwie 1,2 m.
W grudniu 1940 roku zostały zarekwirowane dwie
bliźniacze jednostki, „Bachaquero” i „Misoa”. Skierowano je do przebudowy, w czasie której ich zbiorniki na ropę
naftową zmieniono na pokłady do transportu czołgów i innych pojazdów. W dziobie każdego tankowca zamontowano podwójne drzwi oraz trzydziestometrową rampę, mającą ułatwić wozom opuszczenie okrętu. W pokładzie głównym wycięto dwa duże luki, łączące go z pokładem
czołgowym. Poza tym zamontowano dwa pięćdziesięcio-
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tonowe żurawie, które służyły do przenoszenia pojazdów
między pokładami.
Desantowce wyposażono również w uzbrojenie defensywne, głównie do zwalczania celów powietrznych, które
składało się z jednej armaty QF 2 kalibru 40 mm, sześciu
działek 20-milimetrowych Oerlikon i trzech karabinów
maszynowych Lewis. Po przebudowie okręty mogły zabrać na pokład do 18 czołgów trzydziestotonowych albo
22 dwudziestopięciotonowe bądź też 33 duże ciężarówki.
Przewidziano też miejsce dla 217 żołnierzy. W lutym
1941 roku został zarekwirowany trzeci, nieco mniejszy
tankowiec „Tasajera”.

ZBUDOWANO
TAK WIELE OKRĘTÓW
TYPU LST, ŻE OSTATECZNIE
CZĘŚĆ ZMODYFIKOWANO
I PRZEZNACZONO DO INNYCH
ZADAŃ NIŻ DESANTOWANIE
CZOŁGÓW. MIAŁY SŁUŻYĆ DO
TRANSPORTU ZAOPATRZENIA, JEŃCÓW I ZDOBYCZNEGO SPRZĘTU.
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NA TRZECH KONTYNENTACH
Pierwszą operacją militarną, w której użyto LST, było
lądowanie Brytyjczyków 5 maja 1942 roku na Madagaskarze, francuskiej kolonii, której władze były lojalne wobec kolaborującego z III Rzeszą rządu Vichy. Na pokładzie HMS „Bachaquero” przewieziono wówczas czołgi
Valentine i lekkie czołgi Mark VII (nazwane w 1943 roku
Tetrarch). Z kolei pierwszą taką operacją na Morzu Śródziemnym było lądowanie w listopadzie 1942 roku we
Francuskiej Afryce Północnej. W zgrupowaniu inwazyj-

N A V Y

LST na mniejszą skalę budowano w Wielkiej Brytanii
i Kanadzie. W obu państwach powstało 61 jednostek LST
Mark III, w tym dwa okręty dowodzenia i dwa sztabowe.
Taka jednostka mogła zabrać maksymalnie 15 czołgów
czterdziestotonowych lub 27 dwudziestopięciotonowych
oraz 14 ciężarówek, a także 163 żołnierzy. Główna rampa
miała nośność 60 t, a prowadząca z pokładu głównego na
czołgowy – 10 t. Okręt zabierał też pięć barek desantowych piechoty i jedną do transportu czołgów. Brytyjskie
LST mogły być uzbrojone w osiem działek 20-milimetrowych. Pierwsze LST Mark III dostarczono żołnierzom pod
koniec 1944 roku. Do tego czasu Royal Navy używała
otrzymanych w ramach umowy lend-lease 113 amerykańskich LST Mark II.
Cechą charakterystyczną wszystkich LST, niezależnie
od projektu, była niewielka prędkość. Maksymalna
w przypadku jednostek typu Boxer wynosiła 18 w., a dla
LST Mark II i Mark III – zaledwie 12–13 w. Przy czym
najczęściej te jednostki rozwijały ekonomiczną prędkość
9–10 w. Dlatego akronim LST szybko zaczęto rozwijać jako „large slow target” (duży powolny cel) lub „large stationary target” (duży nieruchomy cel).

U S

Równocześnie Brytyjczycy pracowali nad pierwszym
projektem desantowców do transportu czołgów. Tak powstał Boxer o tonażu 5410 t, mogący zgodnie z wymaganiami zabrać na pokład 13 czołgów piechoty Churchill,
27 innych pojazdów i 193 żołnierzy. Stocznia Harland
& Wolff w Belfaście zbudowała trzy desantowce tego typu, które weszły do służby w 1943 roku.
W grudniu 1941 roku do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone. Ze względu na perspektywę prowadzenia wspólnych operacji Amerykanie i Brytyjczycy latem 1942 roku
podjęli decyzję o ujednoliceniu nazewnictwa barek i okrętów desantowych. W odniesieniu do tych przeznaczonych
dla czołgów zaczęto używać akronimu LST. Wtedy desantowce typu Boxer zyskały miano LST Mark I.
Za Atlantykiem rozpoczął się gigantyczny program budowy jednostek tej klasy. W czerwcu 1942 roku położono
stępkę pod LST-1. Taki okręt mógł zabrać ładunki o masie
1451–1724 t. Na pokładzie było miejsce dla 163 żołnierzy
i małych barek desantowych. Okręty amerykańskie wyposażono też w silne uzbrojenie – m.in. po sześć armat Bofors kalibru 40 mm i działek Oerlikon kalibru 20 mm.
W lipcu 1943 roku ruszyła budowa LST-491. W tej wersji windę łączącą pokład główny z czołgowym zastąpiono
rampą, co przyspieszyło wyładunek. W listopadzie 1943
roku rozpoczęła się z kolei budowa LST-542, w którym
wprowadzono więcej zmian – zastosowano nowy system
otwierania drzwi dziobowych, zwiększono liczbę barek
desantowych piechoty z dwóch do sześciu, wzmocniono
główny pokład, by można było transportować na nim barkę desantową do przewozu czołgów, LCT. Dodano też armatę kalibru 76 mm i instalację do destylacji wody. W sumie zbudowano 1052 okręty tego typu, z czego 612 to
LST-542 – wszystkie sklasyfikowano jako LST Mark II.
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Załoga
siedmiu oficerów,
104 podoficerów
i marynarzy

Wyporność
konstrukcyjna – 1651 t
Wyporność pełna –
4165 t (z 1675 t ładunku)
Długość – 100 m
Szerokość – 15 m

Zanurzenie podczas
załadunku (dziób) – 1,2 m
Zanurzenie podczas
załadunku (rufa) – 3,0 m

LST -1

(MARK II)
Napęd – dwa silniki
wysokoprężne Electro-Motive Diesel
12-567A, każdy o mocy 900 KM
Śruby – dwie

nym były HMS „Misoa” i HMS „Tasajera”, przewożące
czołgi amerykańskiej 1 Dywizji Pancernej. 11 czerwca
1943 roku pierwszy z desantowców wykorzystano w operacji zajęcia włoskiej wyspy Pantalleria, a następnie wysp
znajdujących się w pobliżu Lampedusy i Linosy. Również
w czerwcu Amerykanie użyli bojowo LST po raz pierwszy w wojnie z Japonią, podczas walk o Wyspy Salomona.
W 1944 roku priorytetem aliantów w Europie było lądowanie na północnych wybrzeżach Francji. Dlatego na
wyspach zgromadzono bardzo dużą liczbę barek i okrętów desantowych. Wśród nich było 236 jednostek LST, co
stanowiło wówczas około dwóch trzecich wszystkich tej
klasy, którymi dysponowali alianci. Gdy desant w Normandii się powiódł, część okrętów skierowano na Morze
Śródziemne w ramach przygotowań do lądowania w południowej Francji, które miało miejsce w sierpniu 1944 roku. W ostatniej dużej operacji desantowej w Europie,
„Dragoon”, wykorzystano około 80 jednostek LST.
Głównym teatrem działań desantowców stał się Pacyfik, gdzie od kwietnia 1944 roku zaczęło docierać co
miesiąc kilkadziesiąt jednostek. W sumie w latach 1942–
–1945 trafiło tam 559 amerykańskich okrętów do desan-
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Pasażerowie
16 oficerów,
147
podoficerów
i szeregowych

Prędkość maksymalna – 12 w.
Zasięg – 24 000 Mm z prędkością 9 w.
przy wyporności 4024 t

Barki desantowe piechoty – 2 (od LST-542)

towania czołgów. Największymi operacjami z ich udziałem były lądowania na Filipinach w październiku 1944 roku oraz na wyspach Borneo, Iwo Jima i Okinawa
w następnym roku.
Zbudowano tak wiele okrętów tego typu, że ostatecznie
część zmodyfikowano i przeznaczono do innych zadań niż
desantowanie czołgów. Miały służyć do transportu zaopatrzenia, jeńców i zdobycznego sprzętu. Podczas lądowania
w Normandii trzy jednostki wyposażone w radary naprowadzały alianckie myśliwce na wykryte samoloty wroga,
które zbliżały się do zajętych przyczółków. Aż 38 kolejnych przekształcono w okręty szpitalne. Inne zaś stały się
pływającymi warsztatami remontowymi. Kilka jednostek
na Pacyfiku wyposażono w pokłady startowe, tak by mogły startować z nich małe samoloty obserwacyjne.
Mimo opinii, że LST są łatwymi celami, podczas wojny stracono ich 37. Tylko część została zniszczona bezpośrednio przez przeciwników. Blisko połowę z okrętów
US Navy, które przetrwały walki, zezłomowano, jedną
piątą przekształcono w jednostki handlowe, podobną ich
liczbę sprzedano innym państwom, a niemal co dziesiąty zatopiono.

HISTORIA / NIEŚMIERTELNA TAKTYKA

KRZYSZTOF
KUBIAK

Trzeci wymiar
W

latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w kilku państwach sformowano
oddziały powietrznodesantowe, zwane też wówczas piechotą spadochronową lub
strzelcami spadochronowymi. Wielka wojna w pełni unaoczniła nie tylko bojowe możliwości nowej formacji, ale również jej liczne słabe strony. Jednakże kiedy po wygaśnięciu działań analizowano atuty oraz ograniczenia spadochroniarzy, uznano, że bilans jest
dodatni, choć sama formacja jawiła się jako narzędzie delikatne, możliwe do skutecznego zastosowania w dość wąskim spektrum działań. Do najważniejszych umiejętności
spadochroniarzy zaliczono zdolność do rozpoczęcia działań z „trzeciego wymiaru”,
czyli powietrza, również na głębokich tyłach przeciwnika, bez konieczności mozolnego
przebijania się zarówno przez jego ugrupowania lądowe, jak i przez nieprzyjazny teren.
Dochodziła do tego szybkość przemieszczania się zapewniana przez samoloty transportowe. Mankamentem pozostawały podatność na oddziaływanie przeciwnika w czasie transportu powietrznego
i relatywnie lekkie uzbrojenie spadochroniarzy, ograniczające ich możliwości w konfrontacji z siłami pancerno-zmechanizowanymi. Czynniki te odgrywały jednak rolę marginalną w czasie wojen kolonialnych toczonych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Przeciwnik nie dysponował bowiem na ogół ani lotnictwem, ani bronią pancerną.
Za klasyczny przykład posłużenia się spadochroniarzami w czasie konfliktów kolonialnych można
uznać operację „Dragon Rouge”, przeprowadzoną w 1964 roku w Kongo przez Belgów, dysponujących amerykańskim i brytyjskim wsparciem. W sierpniu powstańcy z ruchu Simba zajęli miasto
Stanleyville (obecnie Kisangani), gdzie spośród białych mieszkańców wzięli około 2 tys. zakładników, w większości poddanych belgijskich. Rząd Belgii skierował do przeprowadzenia misji ratunkowej zbiorczy batalion złożony z komandosów i spadochroniarzy. Z Europy do Konga oddział przerzuciło 14 amerykańskich samolotów transportowych C-130 Hercules. Następnie żołnierze znaleźli
się na utrzymywanym przez siły ONZ lotnisku Kamina, już na terenie Konga, w odległości około
600 km od miejsca akcji. Do desantu spadochronowego doszło 24 listopada. Wysadzeni z pięciu
amerykańskich maszyn transportowych belgijscy spadochroniarze całkowicie zaskoczyli simbów
i zapewnili bezpieczeństwo około 1800 zakładnikom. Niestety, ponad 200 nie zdołano ocalić.
W 1957 roku w odmiennych okolicznościach spadochroniarzami posłużyli się Hiszpanie. Miało to
miejsce podczas konfliktu z Marokiem o enklawę Sidi Ifni. Bojownicy organizacji Yeicht Taharir zaatakowali pozycje hiszpańskie, blokując m.in. garnizon w Tiliuin broniony przez żołnierzy z miejscowego zaciągu (Tiradores de Ifni), którymi dowodzili hiszpańscy oficerowie. Wobec krytycznej sytuacji postanowiono ich wesprzeć desantem. 29 listopada pięć samolotów transportowych Junkers
Ju-52, które wystartowały z Sidi Ifni, przeprowadziło zrzut 75 spadochroniarzy z 7 kompanii 2 Batalionu Powietrznodesantowego dowodzonych przez
kapitana Juana Sáncheza Duque. Po wylądowaniu hiszpańscy żołnierze przegrupowali się i zajęli wyznaczone pozycje w północnej i południowej części
Tiliuin, skąd mieli wspierać ogniem dotychczasowych obrońców garnizonu.
W takim ugrupowaniu doczekali deblokady, czyli przybycia pododdziału
hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej.
Prof. dr hab. KRZYSZTOF KUBIAK pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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PIOTR RASZEWSKI

ŚLADAMI

LEGIONISTÓW
Okopy, kuchnia i szpital polowy oraz tor
przeszkód. W podlubelskim Motyczu

Leśnym każdy może poczuć się
jak szeregowy żołnierz, uczestnik

bitwy pod pobliskim Jastkowem czy nieco
bardziej odległą Kostiuchnówką.
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R

ozległa leśna polana. Lekko
prószący śnieg nieco rozprasza półmrok. Ze skrzącego
się ogniska powoli unoszą
się smugi gęstego dymu.
Obok paleniska kilka postaci. Niektórzy rozgrzewają
ręce, słychać cichy śpiew,
widać zarys namiotu. Nagle
zaczyna się głośna krzątanina, a zza uchylonego płatu zielonoszarego brezentu wyłania
się kilka osób i dość wprawnie wynosi na noszach rannego. Jakieś słowa dobiegają też
z drugiego końca leśnej przesieki. Choć częściowa ciemność nie ułatwia zadania, wprawne oko dostrzega zarys okopów. Kolejne postacie płynnie pokonują ziemny labirynt.
W miarę zbliżania się szczegóły stają się widoczne, słowa zrozumiałe, a półmrok wreszcie daje za wygraną i odtajnia grupę. To
uczniowie jednej z lubelskich szkół, którzy
w pobliskim Motyczu Leśnym wcielają się
w rolę żołnierzy Legionów Polskich.

„Leśna kwatera legionistów” w podlubelskim Motyczu
Leśnym to symbolicznie odwzorowane obozowisko żołnierzy Legionów
Polskich.

DUCH
PATRIOTYZMU
Grupa z lubelskiej placówki to młodzież,
która wzięła udział w niecodziennych warsztatach i ścieżce edukacyjnej „Leśna kwatera
legionistów”. Projekt ma przede wszystkim
poszerzać wiedzę historyczną uczniów. „Wybraliśmy tematykę Legionów Polskich
i I wojny światowej m.in. z powodu jubileuszu
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości”, przyznaje Elwira Wojciechowska
z Centrum Dobrego Wychowania Fundacji
„Szczęśliwe Dzieciństwo” i dodaje: „Jedną
z najważniejszych intencji, jakie nam przyświecają, jest kształcenie w duchu patriotyzmu. Staramy się wychowywać młodzież
w poczuciu pewnych wartości i budowania
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wspólnoty. Równie ważne jest poszerzanie
wiedzy historycznej, którą przekazujemy tu
w dość niecodzienny sposób”.
„Leśna kwatera legionistów” w podlubelskim Motyczu Leśnym to symbolicznie odwzorowane obozowisko żołnierzy Legionów
Polskich. Na niewielkim terenie powstały
m.in. szpital i kuchnia polowa, okopy oraz
tor przeszkód. Uczniowie mogą więc zobaczyć, jak radzili sobie legioniści w warunkach polowych, a dzięki zadaniom, które
mają do wykonania – poczuć się jak żołnierze. Scenariusz warsztatów zakłada bowiem,
że muszą przejść proces rekrutacji do Legionów Polskich. „To klasyczna gra terenowa,
a jednocześnie nauka postaw patriotycznych
w aktywny sposób. Umożliwiamy uczniom
doświadczenie namiastki tych emocji, które
mogły towarzyszyć kiedyś legionistom”,
mówi Elwira Wojciechowska i precyzuje:
„Grupy, które do nas przyjeżdżają, dzielimy
na pięć zespołów. Każdy z nich przechodzi
całą ścieżkę, czyli serię konkurencji sprawnościowych. Młodzież musi pokonać labirynt oraz tor sprawnościowy, na który składają się odcinki do przejścia za pomocą specjalnie podwieszonych lin i równoważnia,
czy wreszcie wykonać pewną pracę w szpitalu polowym”. Tam młodzi legioniści
muszą wykazać się m.in. umiejętnością opatrywania rannych, ale też… budowy noszy.
„Do dyspozycji mają jedynie kilka desek,
patyki i sznurki. Za ich pomocą muszą
zbudować nosze, żeby przenieść rannego
w bezpieczne miejsce. Wcześniej jednak
opatrują go i odpowiednio usztywniają narażone na pogłębienie urazu kończyny”, wyjaśnia Ewelina Tatarczak, koordynatorka gry
terenowej.
„Dzięki takim zajęciom uczymy się rzeczy
bardzo praktycznych, m.in. tego, jak udzielić

A R C H I W U M

PROJEKT PRZYGOTOWANY
NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI
TO NIECODZIENNY POMYSŁ
NA NAUKĘ HISTORII
I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY
W DUCHU PATRIOTYCZNYM
pomocy rannemu, kiedy nie mamy do tego żadnego
sprzętu”, przyznaje Szymon Drozd, uczeń II klasy
Gimnazjum Śródziemnomorskiego im. św. Dominika
Guzmana w Lublinie. „Jesteśmy tu przecież nie tylko
po to, by uczyć się historii, ale również żeby poczuć
się jak prawdziwi żołnierze”, dodaje gimnazjalista.
Z kolei Sylwester Śmiech, nauczyciel w tej szkole,
przyznaje: „Takie zajęcia są dużo bardziej atrakcyjne
dla młodego pokolenia niż wiedza, którą zdobywa się
z książek czy wykładów. Najlepszym rozwiązaniem
jest połączenie zajęć dydaktycznych z warsztatami,
które pobudzają kreatywność i pracę zespołową,
a przy okazji budują wśród młodego pokolenia poczucie patriotyzmu i tożsamości narodowej”.
ODKODOWANIE
HISTORII
Poznawaniu historii Legionów Polskich służą m.in.
łamigłówki historyczne, które młodzież rozwiązuje
równolegle z zadaniami sprawnościowymi. W okopach uczniowie muszą np. odczytać zaszyfrowane ha-

sła, które składają się na pieśń legionową, odśpiewać
ją i następnie zakodować kolejne sekwencje związane
z utworami żołnierskimi dla następnej grupy. Kolejne
zadanie polega na odkodowaniu szyfru umieszczonego
na poukrywanych kamieniach, rozmieszczonych na całym, ponadpółtorahektarowym terenie ośrodka. „Szukanie zamaskowanych kamieni wymaga uważnej pracy
z mapą i najczęściej przysparza sporo trudności. Zwykle jednak kończy się to powodzeniem i większość
grup odkodowuje cytat z przemówień Józefa Piłsudskiego”, przyznaje Ewelina Tatarczak.
Rozszyfrowanie słów Marszałka to przepustka do
następnego, ściśle historycznego zadania. Na terenie
„Leśnej kwatery legionistów” porozmieszczane są
specjalne tablice, dokumentujące historię Legionów
Polskich i ich najważniejszych bitew, m.in. pod Jastkowem czy Kostiuchnówką. Część diagramów przybliża
również postaci Józefa Piłsudskiego, płk. Bolesława
Roi, dowódcy III Brygady Legionów Polskich, oraz
kapelana księdza ppor. Stanisława Żytkiewicza.
Uczniowie dostają zestawy kilkunastu pytań i, korzy-
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„Dzięki takim zajęciom uczymy się rzeczy bardzo praktycznych, m.in. tego, jak udzielić pomocy rannemu, kiedy nie mamy do tego żadnego sprzętu”, przyznaje Szymon Drozd, uczeń II klasy Gimnazjum Śródziemnomorskiego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie.

stając z poszczególnych tablic, muszą w ciągu dziesięciu minut znaleźć prawidłowe odpowiedzi. „Takie zajęcia uczą głównie budowania relacji społecznych i współpracy
w grupie”, podkreśla nauczyciel Sylwester
Śmiech. „Jednocześnie w przystępny sposób
pozwalają przyswoić wiedzę na temat historii Polski, która jest bardzo ważna właśnie
w kontekście kształtowania świadomości
młodego pokolenia”, dodaje opiekun jednej
z grup młodzieży mającej za sobą udział
w tych warsztatach.
POSTAWY
CODZIENNOŚCI
To zadanie kończy zajęcia na ścieżce edukacyjnej, ale nie całe warsztaty. Zebrane
w trakcie manewrów terenowych informacje
są bowiem wykorzystywane w grze historycznej, która odbywa się już w pomieszczeniach podlubelskiego ośrodka. „To klasyczna
rozgr ywka planszowa, podczas której
uczniowie muszą nie tylko odpowiadać na
pytania dotyczące historii Legionów Polski,
lecz także sami je układać. Uczą się też
sporządzać mapy terenowe, przygotowują
plakaty legionistów oraz śpiewają piosenki legionowe”, przyznaje Elwira Wojciechowska
i dodaje: „Podczas tego ćwiczenia zastanawiamy się także, jakimi cechami musieli się
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odznaczać legioniści i co obecnie oznacza
słowo »patriota«. Chcemy, by po naszych
warsztatach młodzi ludzie potrafili odnieść
je do swojego życia codziennego”.
„Leśna kwatera legionistów” została zbudowana dzięki dofinansowaniu z programu
„Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace rozpoczęły się w październiku
2017 roku i trwały ponad miesiąc. „W listopadzie ubiegłego roku na ścieżce edukacyjnej pojawili się pierwsi uczniowie, a do końca roku mieliśmy przyjąć tu ponad 250 osób.
Okazało się, że zainteresowanie było znacznie większe”, zdradza Elwira Wojciechowska. Wsparcia dla niecodziennej lekcji historii udzieliło więc Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort dofinansował organizację
zajęć dla kolejnych grup. „Do tej pory leśną
kwaterę odwiedziło już ponad pół tysiąca
osób, a dzięki temu wsparciu będziemy mogli przyjąć kolejne grupy młodzieży. W zimie otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od szkół
z całego regionu. Myślimy również o rozszerzeniu tych warsztatów o nowe pozycje i zadania, by całe zajęcia trwały dłużej, a co się
z tym wiąże, aby uczniowie wyjeżdżali
z Motycza Leśnego z jeszcze większą dawką
wiedzy”, zdradza Wojciechowska.
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#RycerzeBialoCzerwonej
Wa nd a Bro szko wska -P i kl i ki ewi cz robiła rzeczy wielkie, ale n igdy n ie myślała
o s o b ie ja k o b o ha t er ze. P o d o b n ie jak tysiące in n ych osób walczyła o woln ą
P o l s kę z p r zeko na ni em , że t a k po prostu trzeba. Swą postawą zasłu gu je
na m i a no o broń cy biało- czerwon ej.

M y też mo ż e m y d o ni c h d ołą c z y ć !
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TO MUSIAŁO SIĘ
WYDARZYĆ
Z Wa n d ą B r o s z k o w s k ą - P i k l i k i e w i c z
o konsekwencji w działaniu, radzeniu sobie
w najtrudniejszych chwilach i sile rodzinnych
więzów rozmawia Jacek Matuszak.

U

rodziła się Pani 29 listopada 1926 roku, czyli w Drugiej Rzeczypospolitej. Jak wspomina Pani tamte lata?
Bardzo dobrze. Choć urodziłam się w Warszawie, dorastałam w Legionowie razem z moimi dwoma braćmi i siostrą. Rodzice dawali nam dużo swobody, dzięki czemu dobrze się bawiliśmy. Stanowiliśmy
szczęśliwą rodzinę, a nam, dzieciom, czas upływał naprawdę przyjemnie.
Gdy porównuje Pani Warszawę przedwojenną z tą
obecną, to która jest Pani
bliższa?
Zdecydowanie ta z okresu mojego dzieciństwa
i młodości. Tęsknię za tamtą
Warszawą.
Miała Pani 13 lat, gdy wybuchła wojna. Cztery lata później wstąpiła Pani do konspiracji. Co Panią kierowało?
Wtedy specjalnie się nad
tym nie zastanawiałam. Uwa-

żałam, że tak po prostu trzeba postąpić. Oznaczało to
dodatkowe ryzyko i więcej zajęć, ale dla mnie było
to coś naturalnego. Zresztą nie tylko ja tak do tego podchodziłam. Uważaliśmy wówczas, że to nasz obowiązek.
Chciałam coś robić i dlatego wstąpiłam do konspiracji.
Działalność zaczynałam od tzw. małego sabotażu,
m.in. roznosiłam nielegalny „Biuletyn Informacyjny”
wydawany przez władze podziemne. Potem ukończyłam
sześciotygodniowe przeszkolenie medyczne, które przygotowało mnie do wykonywania obowiązków sanitariuszki. Na kursie lekarze i personel
WIZY TÓWKA
medyczny pokazywali nam, jak ocenić stan rannego i umiejętnie nałoMJR WANDA
żyć opatrunek.

BROSZKOWSKA-PIKLIKIEWICZ

W

powstaniu warszawskim miała
pseudonimy „Wanda” i „Łucja”.
Była sanitariuszką i łączniczką Batalionu
„Zaremba-Piorun”. Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Została odznaczona Krzyżem Oficerskim,
Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem
Partyzanckim.

Funkcja sanitariuszki, zwłaszcza
w czasie walk, jest bardzo trudna.
Nie dość, że towarzyszy się walczącym, a samemu nie ma się broni,
to jeszcze dodatkowo obcuje się
z rannymi i poległymi. Jak sobie
z tym radziła osiemnastoletnia
dziewczyna?
Rzeczywiście było ciężko. W czasie powstania jednak nikt się nad tym
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nie zastanawiał. Zbyt dużo należało zrobić. Starałam się nie skupiać na trudnościach, by nie
oddziaływało to na mnie zbyt negatywnie. Nie
było łatwo, ale trzeba było robić to, co do nas
należało. Jako sanitariuszki starałyśmy się pomóc wszystkim, którym mogłyśmy. Miałyśmy
jednak świadomość, że nie wszyscy przeżyją.
Pani była też łączniczką. Czy w jakikolwiek
sposób przygotowywano was do tego zadania, np. na zajęciach z topografii?
W pracy łączniczki wykorzystałyśmy po prostu naszą znajomość miasta. Nikt nie prowadził
z nami żadnych dodatkowych zajęć czy szkoleń. Dawałyśmy sobie radę, bo Warszawa była
przecież naszym miastem. Dodam jeszcze, że
już w trakcie powstania pracowałam przy produkcji granatów. To było niebezpieczne zajęcie,
ale byłam wówczas młoda i wszystko bardzo
mnie ciekawiło. Dzięki temu miałam też poczucie, że realnie uczestniczę w walce i pomagam tym na pierwszej linii. Czułam się jak
prawdziwy powstaniec, bo miałam widoczny
wkład w powstanie. Dzięki naszej pracy w fabryce granatów inni mieli czym walczyć.
Jakie uczucia towarzyszyły Pani w chwili
wybuchu powstania? Czy była to radość, że
wreszcie będzie można bić Niemców? Czy
może raczej obawa o życie?
Szczerze mówiąc, nie było to ani jedno, ani
drugie. Wtedy uważałam, że powstanie musiało wybuchnąć, bo było konsekwencją całego
ciągu zdarzeń. W konspiracji przygotowywaliśmy się do otwartej walki. W lipcu mówiło się
o tym, że Rosjanie są blisko stolicy, naturalne
więc było, że powstanie wybuchnie. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że to my jesteśmy
gospodarzami w Warszawie i bijemy Niemców.
Czy po latach uważa Pani, że było warto?
Z perspektywy czasu myślę, że to po prostu
musiało się wydarzyć. Powstanie poprzedziły
lata pracy w konspiracji, przygotowań do podjęcia walki. Sądzę, że wówczas nie było alternatywy dla powstania.
Dlaczego postanowiła Pani nauczyć się akurat języka niemieckiego w czasie okupacji?
Był mi potrzebny do pracy. Przepisywałam, tłumaczyłam różne teksty i dokumenty.
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Jeszcze zanim
zaczęły się przesłuchania, postanowiliśmy,
że nie będziemy
odpowiadać na żadne
pytania. Niemcy
niczego się od nas
nie dowiedzieli
Okazywało się też, że znajomość tego języka
przydaje się choćby po to, by dostać jakąś
pracę i móc funkcjonować w warunkach okupacji. Zresztą, jak się potem okazało, nie myliłam się…
Już po powstaniu została Pani wyłączona
z transportu z Ożarowa do kolejnego obozu.
Wraz z grupą innych powstańców trafiła
Pani do siedziby gen. Ericha von dem
Bacha-Zelewskiego, kata Warszawy…
Tak, było to dla mnie zaskoczenie. Nie zostałam od razu wywieziona do innego obozu,
tylko znalazłam się w gronie osób, które były
przesłuchiwane przez von dem Bacha i jego
ludzi. Myślę, że wybrano mnie właśnie dlatego, że dobrze mówiłam po niemiecku.
Czego właściwie chciano się od Was dowiedzieć? Powstanie przecież upadło, więc po
co było to przesłuchanie?
To bardzo ciekawe pytanie. Tak do końca
sami nie wiedzieliśmy, dlaczego nas wybrano
i czemu mają służyć te przesłuchania. Próbowaliśmy zgadnąć, o co mogą nas pytać, ale trudno
było nam do tego dojść. Jeszcze zanim zaczęły
się przesłuchania, postanowiliśmy, że nie będzie-

Wanda
Broszkowska-Piklikiewicz
z mężem
Henrykiem, także
powstańcem
warszawskim
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my odpowiadać na żadne pytania. Tak też się stało i w sumie Niemcy niczego się od nas nie dowiedzieli. Po jakimś
czasie zakończyli przesłuchania i dołączyli nas do innego
transportu. Rozpoczął się obozowy rozdział mojego życia.
Najpierw trafiłam do pierwszego do Bad Fallingbostel,
a potem Bergen-Belsen i Oberlangen. Tam 12 kwietnia
1945 roku wyzwolili nas żołnierze 2 Pułku Pancernego
1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Dowodził nimi fantastyczny facet – ppłk Stanisław Koszutski.
Wróćmy jeszcze na chwilę do pobytu w obozie. W jaki sposób przyjmowali powstańców więźniowie, którzy byli tam już od lat? Czy w ogóle wiedzieli, że
w Warszawie wybuchło powstanie?
Nieliczni wiedzieli, że walczyliśmy w powstaniu.
Więźniowie interesowali się tym, co mieliśmy do powiedzenia, ale – co ważne – wcale nie oznaczało to dla nich
jakiejś wielkiej nadziei na przetrwanie. Wydaje mi się,
że nasze pojawienie się w obozie nic w ich samopoczuciu nie zmieniło. My mieliśmy silniejsze przeświadczenie, że wojna zbliża się do końca. Jak pamiętam, dziwiło nas, że w obozie nie ma takiego poczucia.
Jakie były Pani losy już po wyzwoleniu obozu?
Po wyzwoleniu zgłosiłam się z 40 innymi ochotniczkami na wojnę w Japonii. Miałyśmy się stawić w Wielkiej Brytanii, ale nie zdążyłyśmy przed końcem wojny.

Dalsza podróż nie miała sensu, więc trafiłyśmy do miejscowości Lannoy we Francji i wstąpiłyśmy do formacji
francuskiej, w której służyli również polscy żołnierze.
Tam też na Université Lille Nord de France rozpoczęłam
studia medyczne. Kiedy byłam we Francji, dotarł do
mnie list od ciotki z informacją, że moja mama zmarła,
a mój młodszy brat Stanisław odnalazł się i przebywa
w ośrodku dla sierot. Tata zmarł w czasie wojny, więc
zdecydowałam się wrócić do kraju, by zaopiekować się
bratem. W Łodzi udało mi się też odnaleźć młodszą siostrę Marię i razem osiedliśmy w tym mieście. Rodzina
zawsze była dla mnie najważniejsza. Po powrocie do
kraju nie kontynuowałam studiów medycznych. Ukończyłam historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim,
bo wydawało mi się, że w ten sposób zdobędę szeroką
i wszechstronną wiedzę. Całe swoje późniejsze życie
ułożyłam sobie w kraju, choć zwiedziłam spory kawałek
świata, gdyż męża kierowano do pracy w najodleglejszych jego zakątkach.
Czy ma Pani jakąś zasadę, którą kieruje się w życiu?
W swoim postępowaniu kierowałam się jedną zasadą – gdy się czegoś podejmowałam, chciałam to doprowadzić do końca. Zawsze starałam się być rzetelna.
Tak było w konspiracji, i tak było w późniejszym, powojennym życiu. Uważam bowiem, że należy dotrzymywać zobowiązań.
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JUBILEUSZ 1918–2018

ARMA VIRUMQUE CANO

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

Dziś „Kwartalnik Bellona”, wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, to platforma wymiany myśli naukowej w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa i sztuki wojennej.
Zapraszamy do współpracy na łamach pisma.

kwartalnikbellona.pl
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Przebiły szklany sufit
Kiedyś się mówiło, że przemysł zbrojeniowy jest jedną z ostatnich
enklaw męskiego świata biznesu. Czasy się jednak zmieniły.

A

merykański magazyn „Forbes” od 2004 roku
opracowuje ranking stu najbardziej wpływowych
kobiet na świecie. W zeszłorocznym zestawieniu
piąte miejsce zdobyła Mary Barra, prezes zarządu General Motors, a szóste – Susan Wojcicki, prezes zarządu YouTube’a.
RYNEK PODBITY
Pojawiają się głosy, że takie zestawienia wprowadzają
w błąd, bo mogą sugerować, że kobiety bez przeszkód realizują się np. w biznesie. Nie jest to do końca prawda, co
znakomicie widać m.in. w ukazujących się co roku od
siedmiu lat raportach jednej z największych światowych
firm doradczych – Deloitte. W dokumencie pt. „Women in
the Boardroom: A Global Perspective” („Kobiety w zarządach: globalna perspektywa”) specjaliści analizują składy
zarządów i rad nadzorczych ponad 7 tys. firm notowanych
na giełdach w przeszło 60 krajach na świecie. Z raportu za
rok 2016 wynika, że odsetek kobiet – członków zarządów
wynosi na całym globie zaledwie 15%, a w Europie
kształtuje się na poziomie 22%. W tym rankingu przoduje

Norwegia, gdzie panie zajmują aż 42% miejsc. W Belgii,
Danii, Niemczech, Francji, Włoszech, Łotwie, Holandii,
Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, stanowią 25%
składów zarządów. Polska natomiast jest, niestety, poniżej
średniej – kobiety zajmują jedynie około 15% miejsc w radach nadzorczych i kierują zaledwie 7% zarządów spośród
480 spółek notowanych na rynku głównym naszej giełdy.
Co ciekawe, i tak pod tym względem jesteśmy lepsi od
Stanów Zjednoczonych, gdzie odsetek kobiet w zarządach
giełdowych spółek wynosi 14%.
Analitycy z Deloitte podkreślają, że choć z roku na rok
na całym świecie rośnie liczba kobiet w zarządach i radach
nadzorczych giełdowych spółek, to są branże bardziej podatne na takie tendencje, np. nowych technologii, i takie,
które się im opierają, jak przemysł wydobywczy czy zbrojeniowy. Chociaż w tej ostatniej można zaobserwować
przełom. Na czele kilku największych amerykańskich
koncernów zbrojeniowych stoją kobiety. Marillyn Hewson
w Lockheed Martinie i Phebe Novakovic w General Dynamics są prezesami zarządu, a Leanne Caret jest prezesem
działu Boeing Defense, Space & Security i jednocześnie
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„Nie ma nic bardziej przyjemnego, niż osiągnąć swoje cele”,
uśmiecha się Marta Rados-Jakusz.

P O J A Z D Y

PREZESAMI
WIELKICH AMERYKAŃSKICH
KONCERNÓW
ZBROJENIOWYCH, TAKICH
JAK LOCKHEED
MARTIN I GENERAL DYNAMICS,
SĄ KOBIETY.
A I POLSKA
ZBROJENIÓWKA NIE JEST
GORSZA
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„Najwyższa cena to nasze życie rodzinne. Ale jestem przekonana,
że tak jest w każdym zawodzie”, przyznaje Anna Szczęśniak.

wiceprezesem całego koncernu Boeing. W Polsce w państwowych firmach pierwsza była Elżbieta Wawrzynkiewicz, która w 2014 roku objęła stanowisko prezesa
poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych.
Danuta Stuczyńska rok później przejęła ster grudziądzkich Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Jeśli chodzi
o prywatny sektor, to jego wręcz ikoną, nazywaną z szacunkiem nawet przez konkurencję Cesarzową, jest Anna
Szczęśniak, która przez ponad 25 lat zarządzała rodzinną
firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne (niedawno przekazała stery synowi Grzegorzowi). Kolejną znaną w tym środowisku kobietą jest Marta Rados-Jakusz, od kilkunastu
lat dyrektor handlowy spółki Jakusz z Kościerzyny, jedynego w Polsce producenta pojemników przeciwwybuchowych, np. do przewozu niewypałów, niewybuchów czy
podejrzanych pakunków.
ROBIMY COŚ WYJĄTKOWEGO
To tylko kilka przykładów Polek zarządzających zbrojeniówką, bo jest jeszcze spora liczba tych, które zasiadają
w radach nadzorczych i zarządach państwowych oraz prywatnych spółek zbrojeniowych. Wiele łączy te kobiety.
Wszystkie są związane z przemysłem obronnym właściwie
od początku swojej zawodowej kariery. Elżbieta Wawrzynkiewicz pracuje w WZMot od 1989 roku, Danuta Stuczyńska w WZU w Grudziądzu od ponad dwóch dekad, Anna
Szczęśniak prowadzi swoją firmę od 1992 roku (najpierw
wspólnie z mężem, potem sama, a od ośmiu lat z synem),
a Marta Rados-Jakusz pracuje w firmie z Kaszub od 25 lat.
Wszystkie doskonale pamiętają swoje początki w branży.
„Przyszłam do tej pracy jako młoda dziewczyna, niewie-
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dząca nic o zbrojeniówce, i zostałam w niej do dziś”, śmieje się Danuta Stuczyńska, która trafiła do WZU w Grudziądzu za namową kolegi ze studiów ekonomicznych. „On po
kilku miesiącach odszedł do innej firmy, a ja zostałam w finansach, na najniższym stanowisku w całym dziale”,
wspomina. A na pytanie, dlaczego, mając do wyboru inne
firmy, oferujące zdecydowanie lepsze zarobki, odpowiada
bez ogródek: „Bo poczułam, że pracuję w wyjątkowym
miejscu, gdzie kobiet jest naprawdę niewiele”.
O podobnym motywacjach mówi Marta Jakusz-Rados:
„Byłam młodą dziewczyną, kiedy trafiłam do tej firmy jako tłumacz. I to był strzał w dziesiątkę. Poczucie, że robimy coś niezwykłego, wyjątkowego, niebezpiecznego, bo
przecież związanego z materiałami wybuchowymi, dawało posmak wyjątkowości”, wspomina.
„No i co ja mam powiedzieć?”, śmieje się, słysząc pytanie o początki kariery Anna Szczęśniak. „To był biznes rodzinny. Razem z mężem wymyśliliśmy, że będziemy robić
zabudowy specjalistyczne na samochody. Wcześniej żadne
z nas nie myślało o wojsku, policji, tylko o pojazdach dla
straży pożarnej. W 1992 roku w lasach koło Kuźni Raciborskiej wybuchł pożar, w którym uległo zniszczeniu
15 pojazdów pożarniczych. W ocenie mojego ojca tragiczne skutki tego wydarzenia były spowodowane brakiem
profesjonalnego wyposażenia samochodów. Stąd potrzeba
założenia firmy specjalizującej się w pojazdach ratowniczo-gaśniczych. Produkcja specjalna przyszła z czasem”.
Każda z tych kobiet w swojej karierze w pewnym momencie uderzyła w szklany sufit, czyli spotkała się z sytuacją, w której dano jej do zrozumienia, że to męski świat.
Każda musiała niejeden raz udowadniać, nie tylko kontra-
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„Przyszłam do tej pracy jako młoda dziewczyna, niewiedząca nic
o zbrojeniówce, i zostałam do dziś”, mówi Danuta Stuczyńska.

hentom czy branżowej konkurencji, lecz także własnym
pracownikom i współpracownikom, że pełni swoją funkcję
ze względu na wiedzę, kompetencję i doświadczenie.
„Z czasem nauczyłam się, że tak po prostu jest. Nie należy traktować osobiście zachowania ewentualnego kontrahenta, jeśli na pierwszym spotkaniu nie do końca wierzy,
że dobrze znam się na sprzęcie, który chcę mu sprzedać.
Wystarczy kilka minut rozmowy o technicznej stronie naszych rozwiązań i on nie ma już wątpliwości, że znam się
nie tylko na towarze, który mu oferuję, lecz także na
wszystkich kluczowych kwestiach związanych z materiałami niebezpiecznymi i wybuchowymi. Weźmy chociażby
sprawę utylizacji amunicji. Kiedy oferujemy jakiejś armii
system tego typu, musimy wiedzieć na przykład, jakie są
w danym kraju normy i regulacje ochrony środowiska, żeby zaoferować rozwiązania zgodnie z lokalnym i międzynarodowym prawem”, komentuje Marta Rados-Jakusz.
„Wiedza broni się sama”, podkreśla Danuta Stuczyńska.
„Podczas rozmów czy negocjacji handlowych zwykle wystarczy kilka minut, czasem to mogą być dwa, trzy szczegółowe pytania dotyczące oferowanego przez nas produktu, aby osoba, z którą zasiadłam do stołu negocjacyjnego,
przekonała się, czy wiem o czym mówię. Może zapytać na
przykład, czy dany zestaw przeciwlotniczy będzie lepszy
w takim a takim parametrze”, opowiada. „I ja nawet się
nie dziwię, że padają takie pytania sprawdzające, nawet
wtedy gdy są podchwytliwe, zawierające błędne założenie, tak żebym musiała wskazać, że na przykład dany parametr nijak się ma do modyfikacji określonego podzespołu. To normalne, że nasz kontrahent chce mieć pewność,
że jako firma znamy się na swojej robocie”.

„Bronią się też same wyniki”, podkreśla Anna Szczęśniak. „Z kolegami z branży założyłam się, że skonstruujemy i zaprezentujemy na targach zbrojeniowych w Paryżu
i w Kielcach pojazd opancerzony przeznaczony do prac
holowniczych na polu walki. Do dziś pamiętam ich miny,
kiedy dowiedzieli się, że wygrałam zakład. Myślę, że to
był moment przełomowy w mojej karierze, który spowodował, że mężczyźni z branży zaczęli się ze mną liczyć
i dostrzegać we mnie konkurenta, a także poważnego partnera biznesowego. Zaprezentowany przez nas pojazd został doceniony przez armie Czech i Arabii Saudyjskiej,
które kupiły kilka egzemplarzy modeli drugiej i trzeciej
generacji”, wspomina.
Jak zgodnie podkreślają panie, mężczyźni, którzy koncentrują się nie na przedmiocie dyskusji, lecz na tym, że
prowadzą negocjacje z kobietami, sami skazują się na porażkę. „Jesteśmy na naszych stanowiskach po to, aby firmy
zarabiały, rozwijały się, zdobywały rynki. Jeżeli ktoś traktuje nas z góry, nie umie docenić, to daje nam przewagę”,
komentuje Anna Szczęśniak. „I nie ma nic bardziej przyjemnego, niż osiągnąć swoje cele podczas właśnie takich
negocjacji”, uśmiecha się Marta Rados-Jakusz.
Rozmówczynie podkreślają, że wbrew obiegowym opiniom nie są – z racji kulturowych i religijnych – gorzej
traktowane w krajach muzułmańskich. Wręcz przeciwnie,
w zdecydowanej większości są tam darzone estymą i szacunkiem. „Arabowie bardzo szanują to, że jako osoba odpowiadająca za negocjacje handlowe z ramienia firmy
przyjeżdżam do nich ze swoimi dziećmi, że im ufam, zabierając do nich to, co dla mnie najcenniejsze”, opowiada
Marta Rados-Jakusz. „Oni mają ogromny szacunek do
osób, które coś osiągnęły, do osób z silnym charakterem.
I kobieta, która jest szefem firmy, robi na nich ogromne
wrażenie, budzi podziw”, dodaje Anna Szczęśniak. „Ale
zawsze sprawdzają, czy znasz się na tym co robisz”.
TRUDNO? TAK! WARTO? TAK!
Żadna z tych kobiet nie miała wątpliwości, czy jeszcze
raz wybrałaby taką drogę zawodową. „Nie wahałabym się
ani chwili, nawet mając w pamięci momenty, gdy naprawdę miałam już wszystkiego dość”, przyznaje Danuta
Stuczyńska. A trudnych chwil jest naprawdę wiele. „Najwyższa cena to nasze życie rodzinne. Ale jestem przekonana, że tak jest w każdym zawodzie, w którym się chce
coś osiągnąć”, mówi Anna Szczęśniak.
Wprawdzie trudno przewidywać, w jakim tempie w najbliższych latach będzie przybywać kobiet na najwyższych
stanowiskach w zbrojeniówce, można jednak spokojnie
przyjąć, że będziemy świadkiem takiego zjawiska. To normalny proces awansu kobiet, które zaczęły karierę w biznesie zbrojeniowym kilka, kilkanaście lat temu.
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A N N A DĄ B R OW S KA

Wsparcie bratanków
Kwatera wojenna honwedów znajduje się
w najstarszej części cmentarza w Podkowie Leśnej.

P

z zewnątrz, a także użyć do stłumienia powstania.
„W pierwszych dniach września otrzymałem od przełożonego niemieckiej 9 Armii rozkaz, abym przejął na Mokotowie moimi oddziałami jeden z odcinków pierścienia osaczającego Warszawę i aby moja artyleria brała udział
w ostrzeliwaniu Warszawy”, raportował gen. Lengyel.
Węgierski dowódca zwrócił się do gen. Nikolausa
von Vormanna, dowódcy 9 Armii, o cofnięcie rozkazu.
Węgrzy nie tylko odmawiali prowadzenia działań przeŻYCZLIWA NEUTRALNOŚĆ
Rząd węgierski nie tylko nie wypowiedział wojny Pol- ciwko Polsce, lecz także wspierali nas na różne sposoby.
sce, lecz także stanowczo odmówił Niemcom zgody Oddziały stacjonujące w Kampinosie i Lesie Kabackim
na dokonanie inwazji na nasz kraj z terytorium Węgier. przepuszczały przez swoje linie partyzantów idących na
odsiecz Warszawie. Opiekowali się
Premier w porozumieniu z regentem
w swych szpitalach polowych rannyMiklósem Horthym nakazał nawet HONWEDÓW
mi powstańcami i cywilami. Potajemzaminowanie tuneli kolejowych i wy- ZŁAPANYCH
nie wspierali powstańców – przekazysadzenie ich w powietrze w wypadku
NA WSPÓŁPRACY
wali im leki, materiały opatrunkowe,
próby przedarcia się wojsk niemiecżywność, a nawet broń i amunicję. Do
kich siłą. Po napaści Hitlera, a potem Z POLAKAMI NIEMCY
Grupy „Kampinos” Armii Krajowej
Stalina na Polskę rząd węgierski da- TRAKTOWALI
dołączyło też kilkudziesięciu węgierwał schronienie naszym uchodźcom
JAK ZDRAJCÓW
skich ochotników, którzy zdezerterocywilnym i wojskowym, umożliwił
wali z 12 Dywizji Piechoty.
też wyjazd żołnierzy do powstają- I ROZSTRZELIWALI
„Dowodzący generał Węgierskiego
cych na Zachodzie polskich wojsk.
Węgrzy odegrali też znaczącą rolę w powstaniu war- Królewskiego II Korpusu Rezerwowego na moje zapytaszawskim. W przeddzień wybuchu zrywu niedaleko mia- nie o zachowanie jego oddziałów wobec Polaków zamelsta stacjonowały podporządkowane niemieckiej 9 Armii dował: »Nie należy liczyć na to, że węgierska 12 Dywizja
oddziały węgierskie: II Korpus Rezerwowy, trzy rezerwo- Rezerwowa wypełniłaby zadanie zamknięcia Warszawy
we dywizje piechoty – 5., 12. i 23. oraz 1 Dywizja Kawa- od północy i oczyszczenia dużego obszaru leśnego na półlerii, w sumie około 35–40 tys. honwedów. O tym, jaki był nocny zachód od niej. Oddziały są serdecznie witane przez
w tym czasie stosunek Węgrów do Polaków, świadczy roz- polską ludność. Już teraz wystąpiły oznaki bratania się;
mowa gen. Béli Lengyela, dowódcy II Korpusu, z regen- przywódcy ruchu narodowego usiłują nawiązać bezpotem Horthym. „Nasze oddziały nie mają czego szukać pod średni kontakt z dowódcami«”, pisał do swoich zwierzchWarszawą, Polacy to nasi przyjaciele, a Niemcy to jedynie ników gen. von Vormann.
Przykładem postawy Węgrów wobec Polaków była binasi towarzysze broni, nie dajmy się wmanewrować
w konflikt niemiecko-polski”, oznajmił regent, któremu twa pod Jaktorowem. 29 września wycofująca się w rejon
Gór Świętokrzyskich Grupa „Kampinos” została osaczona
zależało na jak najszybszym wycofaniu wojsk na Węgry.
Niemcy chcieli zaś wykorzystać te oddziały do zabloko- przez wojska niemieckie i rozbita. Podczas tej obławy
wania miasta, odcięcia walczących w stolicy od pomocy stacjonująca w pobliżu jednostka huzarów z 1 Dywizji
remier Węgier Pál Teleki 24 lipca 1939 roku wysłał do Adolfa Hitlera depeszę: „Ze strony Węgier
jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału
w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce”.
Choć w czasie II wojny światowej Węgrzy oficjalnie byli
sojusznikami Niemców, zachowali wobec Polski pełną
neutralność, a nawet nieoficjalnie nam sprzyjali.
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Węgrzy nie tylko odmawiali prowadzenia działań przeciwko powstańcom warszawskim, lecz także wspierali ich na różne sposoby.

Kawalerii pod dowództwem rtm. Miklósa Bodócsyego
wzięła polskich partyzantów do niewoli. Opatrzyli i nakarmili rannych, a kiedy ich wypuszczali, ostrzegli o miejscu
stacjonowania niemieckich oddziałów. Honwedzi nie zgodzili się na wydanie Niemcom polskich partyzantów –
w ten sposób uratowali życie prawie stu Polaków.
ZA POMOC POLAKOM
Wobec niepewnej postawy swego sojusznika niemieckie
dowództwo zdecydowało o odesłaniu stacjonujących wokół Warszawy jednostek na Węgry. Systematycznie wycofywane oddziały trafiały do podwarszawskich miejscowości, m.in. do Podkowy Leśnej. Stacjonowali tam żołnierze
z II Korpusu Rezerwowego, a w mieście znalazły też
schronienie tysiące uchodźców z walczącej stolicy. Obie
grupy darzyły się dużą życzliwością.
„Jedyny jasny epizod to przejściowe kwaterowanie u nas
oddziału z węgierskiej dywizji kawalerii, rzecz jasna
w niemieckiej służbie. Terror niemiecki w okolicach miasteczka ustał jak nożem uciął – ani aresztowań, ani łapanek. Niemcy w ogóle zniknęli z oczu. W tych czasach

wielkich wydarzeń i wyjątkowego głodu informacji miało
swoją wagę... węgierskie radio, ustawione w mieszkaniu
na honorowym miejscu. Jedyne w swoim rodzaju to były
widowiska, siadali ciasno wszyscy domownicy i pogorzelcy warszawscy, a także żołnierze węgierscy, będący w odwrocie. Włączało się tylko Londyn i trudno było zapanować nad zgiełkiem, gdyż goście wojskowi domagali się
tłumaczenia na żywo wiadomości, co uskuteczniało się za
pomocą języków... niemieckiego lub rosyjskiego”, pisał
Bohdan Skaradziński w książce „Korzenie naszego losu”.
Niemcy nie tylko odsyłali Węgrów z frontu – honwedów
złapanych na współpracy z Polakami traktowali jak zdrajców i rozstrzeliwali. W Konstancinie-Jeziornie i w Markach pochowano nieznanych węgierskich żołnierzy, w Milanówku spoczywa dwóch Węgrów: László Elekes oraz
Dezsó Vasa, a na raszyńskim cmentarzu – sierż. József
Ványik i sześciu nieznanych żołnierzy węgierskich. Z kolei
w Podkowie Leśnej doszło do rozbrojenia oddziału z garnizonu stacjonującego w mieście i internowania około stu
honwedów współpracujących z Polakami.
Trzej z nich – Pál Hunyadi, Antal Tóth i József Verner –
za pomoc udzielaną powstańcom zostali rozstrzelani przez
Niemców 5 września 1944 roku. Jak podaje Krystyna
Golińska-Engelmayer w artykule „Węgrzy w Podkowie
Leśnej”, według jednej z relacji Węgrzy zostali zabici
w pobliskim Lesie Młochowskim nieopodal leśniczówki
i tam pochowani, a dopiero po wojnie przeniesiono ich
ciała na cmentarz. Inny przekaz podaje, że zastrzelono ich
na łąkach za miastem, a ciała znaleźli mieszkańcy i pochowali przypuszczalnie tam, gdzie dziś mieści się cmentarz.
Kiedy jesienią 1944 roku żołnierze węgierscy odjeżdżali, jeden z nich, ppłk István Szabadhegy, zapisał w pamiętniku: „Trudno mi się pogodzić z wyjazdem. Bóg z tobą,
umęczona Polsko. Każdy Węgier szczerym sercem solidaryzuje się z tobą i oby Wszechmogący wyprowadził was
z tego koszmaru”. Dziś węgierska kwatera zwieńczona
trzema betonowymi krzyżami i napisem „Zginęli za Polskę 5 września 1944 roku” znajduje się w najstarszej części podkowiańskiego cmentarza. Otaczają ją groby mieszkańców Warszawy oraz powstańców, którzy zmarli tutaj
po ewakuacji ze stolicy jesienią i zimą 1944 roku. Mieszkańcy Podkowy Leśnej otoczyli groby honwedów opieką.
W 1964 roku w węgierskiej gazecie ukazał się fotoreportaż o tej miejscowości i jej związkach z Węgrami, dzięki
któremu na groby swoich ojców przyjechali Károl
Hunyadi i András Tóth. W mieście na skwerze Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej odsłonięto także pomnik poświęcony
Polakom i Węgrom poległym tutaj w latach II wojny światowej. Napis na nim głosi: „1939–1945, cześć bohaterom
walk z najeźdźcą hitlerowskim, polskim i węgierskim towarzyszom broni poległym w Podkowie Leśnej”.
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Panu ppłk. Krzysztofowi Budynowi
słowa otuchy i wyrazy szczerego żalu
oraz głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają szef, żołnierze i pracownicy
Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu Januszowi Szuplewskiemu
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
resortu ON
1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Panu płk. Andrzejowi Płosze
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Teścia
składają kadra i pracownicy wojska
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Panu matowi Tomaszowi Łukasikowi
wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci
Matki
składają kadra kierownicza, żołnierze i pracownicy
Morskiej Jednostki Rakietowej.

Panu Antoniemu Skorupskiemu
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia
oraz wsparcia i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Ojca
składają komendant, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Wędrzynie.

Panu ppłk. Krzysztofowi Polińskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Ojca
składają szef, żołnierze i pracownicy
Zarządu Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP.

Panu st. sierż. Marcinowi Pytelewiczowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku.

Pani Katarzynie Kozieł
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Taty
składają komendant, żołnierze
oraz pracownicy resortu obrony narodowej
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Panu płk. Jackowi Sygitowi
oraz Jego Bliskim
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Ojca
składa kadra zawodowa i pracownicy
Inspektoratu Uzbrojenia.

Pani Agnieszce Bubuli
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Ojca
składają dyrektor, kierownictwo
oraz żołnierze zawodowi i pracownicy
Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii.

Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 845 213,
261 845 230, 261 840 227
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Panu plut. Grzegorzowi Płazie
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.

Panu st. chor. Dariuszowi Maliszewskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Syna
składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.

Panu mjr. Ryszardowi Kowalczykowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Matki
składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON
1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.

Panu mjr. Włodzimierzowi Wiśniewskiemu
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Teściowej
składa dowódca 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej
5 Lubuskiego Pułku Artylerii
wraz z żołnierzami.

Pamiętamy

Panu mjr. Piotrowi Decowi
oraz Jego Rodzinie
wyraz głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają żołnierze i pracownicy wojska
Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
śp. płk. Wojciecha Roszaka,
pierwszego dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej
w latach 1994–1995.
Rodzinie oraz Bliskim
kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

Wyrazy najgłębszego współczucia i szczerego żalu
Rodzinie oraz Bliskim
śp. rtm. Mariana Podgórecznego
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.
Cześć Jego pamięci!

Panu ppłk. rez. Pawłowi Cichoszowi
wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Teścia
składają dyrektor, żołnierze i pracownicy wojska
Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON.

mł. chor. Bartosz Spychała
3 kwietnia 2011 roku,
PKW Afganistan

kpr. Piotr Moszyński
10 kwietnia 1995 roku,
UNPROFOR Jugosławia

kpr. Grzegorz Politowski
8 kwietnia 2008 roku,
PKW Afganistan

kpr. Tomasz Jura
20 kwietnia 2007 roku,
PKW Irak

kpr. Paweł Staniaszek
20 kwietnia 2011 roku, PKW Afganistan
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Panu ppłk. Andrzejowi Nawrockiemu,
szefowi Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
Rodzinie oraz Bliskim
słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
z powodu śmierci
Teścia
składają żołnierze, strażacy oraz pracownicy
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

11 marca 2018 roku zmarł
płk w st. spocz. Bolesław Jasek,
pracownik Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
od 1969 roku, zastępca komendanta ds. ekonomicznych
w latach 1983–1990.
Rodzinie Zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia
składają dyrektor i pracownicy
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Wyrazy najgłębszego współczucia
i żalu po śmierci
Taty
Panu płk. Tomaszowi Kulikowskiemu
i najbliższej Rodzinie
składają koleżanki i koledzy
z Departamentu Prawnego
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Panu kpt. Tomaszowi Radwańskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Ojca
składa dowództwo i pracownicy RON
1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Panu mjr. Ryszardowi Machowi
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają dowódca, żołnierze, pracownicy RON
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
oraz wsparcia i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Ojca
Pani Ewie Wiśniewskiej
składają komendant, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Wędrzynie.

Panu mjr. Ryszardowi Machowi
wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje z powodu śmierci
Taty
składa dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej
gen. bryg. Wojciech Lewicki
wraz z podległą kadrą i pracownikami
resortu obrony narodowej.
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Panu Piotrowi Militzowi
wyrazy głębokiego żalu i szczere kondolencje
z powodu śmierci
Ojca
składają dowództwo, żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej
Pułku Ochrony w Warszawie.

Panu Bartłomiejowi Grabskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Taty
składają żołnierze i pracownicy
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
Panu sierż. Tomaszowi Berkowskiemu
z powodu śmierci
Matki
składają dowódca, żołnierze i pracownicy
7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.
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Polskie miejsca
Ochrona pomników na Monte Cassino.
inisterstwo Spraw Zagranicznych i resort kultury podjęły
działania dyplomatyczne, które zapewnią ochronę prawną najbliższych okolic Polskiego Cmentarza
Wojennego na Monte Cassino we
Włoszech. Obecnie jest on chroniony dzięki polsko-włoskiej umowie
z 2012 roku. Zapewnia ona pełny
dostęp do nekropolii. Problemem są
jednak pomniki upamiętniające walki polskich żołnierzy, które znajdują
się na okolicznych wzgórzach i nie
są integralną częścią cmentarza.
Trwają starania, aby do umowy
dodać załącznik uwzględniający dostęp również do tych
monumentów. AD

W I O L E T A

M

Mural w Brzegu

Zastępca dyrektora
Departamentu
Współpracy z Polonią i Polakami za
Granicą w MSZ

WOJCIECH
TYCIŃSKI
Właścicielem terenu, na którym
leży cmentarz,
jest opactwo benedyktynów. Wydzierżawiło ono
część obszaru prywatnemu inwestorowi, który próbował zmienić status publicznej
drogi prowadzącej
do pomników na
prywatny, co mogłoby utrudnić do
nich dostęp.

W

ioleta Rusnarczyk
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu wygrała konkurs
„Wierni przysiędze”, zorganizowany przez Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Jej praca
przedst awia Danutę
Siedzikównę „Inkę”, płk.
Witolda Pileckiego oraz
bezimiennego żołnierza.
Na ogłoszony w listopadzie 2017 roku konkurs
wpłynęło niemal 30 prac
w y ko n a nyc h p r z e z
uczniów klas munduro-

APLIKACJA PAMIĘCI
Wirtualna kwatera „Ł” z Powązek.

Z

oprogramowania „Mapa miejsc
pamięci narodowej” przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej można skorzystać, wchodząc na
stronę laczka.ipn.gov.pl. Aplikacja
umożliwia wirtualny spacer po kwaterze „Ł” na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach. Na początek przenosimy się do 1944 roku. Możemy zo-

baczyć, jak wówczas wyglądała ta
część cmentarza i dowiedzieć się, że
komunistyczna Służba Bezpieczeństwa pochowała tam w bezimiennych
grobach około 300 osób, m.in. działaczy niepodległościowych i żołnierzy AK. Prześledzimy też kolejne
etapy prac badaczy z IPN-u poszukujących na Łączce ofiar bezpieki.

wych, którzy uczą się
w szkołach objętych pilotażowym programem
Ministerstwa Obrony Narodowej. W pierwszym
etapie konkursu wybrano
dziesięć finałowych prac.
Ich autorzy zostali zaproszeni do Warszawy, gdzie
opowiadali jury o tym,
dlaczego zdecydowali się
umieścić na swoich projektach akurat te postaci.
Mural projektu Wiolety
Rusnarczyk zostanie namalowany prawdopodobnie jeszcze w tym roku
w Brzegu. PZ, KE

Na mapie zaznaczono, jak z każdym
rokiem poszerzał się zakres badań
archeologów. Zostały one opisane
przez historyków i udokumentowane
zdjęciami. Twórcy oprogramowania
zapowiadają, że w przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o wirtualne mapy kolejnych miejsc –
symboli terroru komunistycznego
w Warszawie: areszt śledczy przy
ul. Rakowieckiej, katownię NKWD
i WUBP przy ul. Strzeleckiej czy
miejsca więziennych pochówków
na cmentarzach Bródnowskim i na
Służewie. PZ, EK
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Sokół atrakcją Gdyni
Okręt podwodny stanie na lądzie jako muzeum.

wojennej, ORP „Sokół”, zostanie wycofany
z eksploatacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy – ministerstwo obrony wyraziło zgodę
na przekazanie go Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jak informuje placówka, proces
sprowadzenia jednostki nie będzie szybki. Zanim okręt stanie się turystyczną atrakcją, marynarka wojenna musi go rozbroić. Trzeba też
stworzyć dokumentację związaną z przystosowaniem jednostki do celów muzealnych, opracować ścieżkę zwiedzania, a także sporządzić
koncepcję transportu. Dlatego zwiedzanie
ORP „Sokół” będzie możliwe najszybciej

Kulisy pracy
medyków

C

o musi znaleźć się w plecaku ratownika medycznego? Jak zatamować krwotok? W jaki sposób
opatrzeć ranę postrzałową? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć
na… wystawie. Centrum Weterana
Działań poza Granicami Państwa
w Warszawie przygotowało ekspo-
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w 2020 roku. Nie wiadomo na razie, gdzie
okręt zostanie wyeksponowany. Zdaniem muzeum idealnym miejscem byłoby Molo Południowe, w okolicy skweru Kościuszki, gdzie
znajdują się już „Dar Pomorza” i ORP „Błyskawica”. ORP „Sokół” został skonstruowany
i zwodowany w 1966 roku w niemieckiej
stoczni Nordseewerke. W 1967 roku wszedł
do służby w marynarce norweskiej, z której
został wycofany w 2001 roku, a następnie
przekazany polskim siłom zbrojnym, gdzie
służy w 3 Flotylli Okrętów. Polska marynarka
wojenna ma jeszcze dwa inne okręty tego typu: ORP „Bielik” i ORP „Sęp”. Z końcem
2017 roku wycofano ORP „Kondor”. AD

zycję „Służby medyczne w działaniach poza granicami państwa”.
„Chcieliśmy przybliżyć społeczeństwu pracę lekarzy i ratowników
podczas misji zagranicznych”, mówi
Agata Krzemińska, specjalista w Zespole Edukacji i Tradycji Centrum
Weterana. W gablotach zgromadzono m.in. stazy taktyczne, rurki do intubacji, aparaty do tłoczenia płynów,
a w jednej z sal zaaranżowano „trauma room”, czyli miejsce w szpitalu
polowym, do którego trafiają najciężej ranni żołnierze. Na drugą część

Zanim okręt stanie
się turystyczną
atrakcją, marynarka wojenna musi
go rozbroić.

S Y B I L S K I

z okrętów podwodnych typu Kobben,
Jeden
które pełnią służbę w polskiej marynarce

M .
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ekspozycji złożyły się fotografie
ppłk. rez. prof. Waldemara Machały,
anestezjologa, wielokrotnego
uczestnika misji zagranicznych. Wystawę można zwiedzać do 30 kwietnia 2018 roku. MS

www.polska-zbrojna.pl

magazyn publicystyczny
o polskiej armii

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY
REDAKCYJNEJ
Koszt 1 egzemplarza „Polski Zbrojnej” – 6,50 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy
jest złożenie zamówienia na adres
prenumerata@zbrojni.pl
lub telefonicznie: 261 840 400
oraz wpłata odpowiedniej kwoty na nasze konto:

23 1130 1017 0020 1217 3820 0002
Wojskowy Instytut Wydawniczy
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
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ZABAWA W MORDERSTWO
Jeśli jesteś spod znaku Byka, wkrótce zginiesz.

K

Jonas Winner,
„Murder Park. Park
morderców”,
Initium, 2017

ilkanaście osób na odciętej od świata wyspie musi zmierzyć się z mordercą. Ktoś
z zimną krwią zabija jednego po drugim gości
zaproszonych na niezwykłą imprezę. Tak zarysowana fabuła tego kryminału tylko z pozoru przypomina znaną powieść Agathy Christie
„Dziesięciu murzynków”. Trudno jednak
uniknąć takiego skojarzenia, skoro przez
większą część lektury w tyle głowy mamy pytania: Który z gości jest mordercą? Może kucharka albo służący realizują makabryczny
plan gospodarza? Czy na wyspę dopłynął ktoś
obcy, żeby wymordować jej mieszkańców?
Jonas Winner skonstruował jednak bardziej
skomplikowaną intrygę niż mistrzyni brytyjskiego kryminału.
Autor odwołuje się do wydarzeń sprzed
20 lat, kiedy na wyspie istniało nietypowe
wesołe miasteczko. Odróżniało się od innych
oryginalnym tematem przewodnim, którym
były znaki zodiaku, ale też skrywało wiele
tajemnic. Nic zatem dziwnego, że seryjny
morderca wybrał je sobie na miejsce działa-

KSIĄŻKA

Prognoza
konfliktów
Czy nasze siły zbrojne
nadążają za wyzwaniami,
które niosą współczesne
zagrożenia?

M

arek Wrzosek poddaje analizie koncepcję prowadzenia
wojen od zakończenia I wojny
światowej do czasów współcze-
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nia. Dwa pierwsze morderstwa próbowano
zatuszować, ale trzecie stało się powodem do
zamknięcia Zodiac Parku. Po 20 latach
pewien inwestor postanowił wykorzystać
czarną legendę tego miejsca i stworzył tam
Murder Park, czyli miejsce, gdzie samotne
osoby mogą znaleźć swoją połówkę, ale
w dość specyficznych warunkach. Organizator stwierdził, że strach przed grożącym niebezpieczeństwem przy nawiązywaniu więzi
działa jak katalizator. Zabawa w morderstwo
wymknęła się jednak spod kontroli. Co ciekawe, każdy z gości, którzy znaleźli się na wyspie, jest spod innego znaku zodiaku. Czy zatem powieść zakończy się 12 trupami?
Ta historia cały czas trzyma w napięciu.
Autor z wielką powściągliwością odsłania
kolejne tajemnice związane z miejscem, nad
którym ciąży fatum. Do końca zatem nie wiadomo, kiedy kończy się gra, a zaczyna brutalna walka o przetrwanie.

snych. Szczególną uwagę poświęca strategiom wojennym Stanów Zjednoczonych oraz Rosji,
zwłaszcza w okresie zimnej wojny. Opisuje m.in. system baz wojskowych rozmieszczonych wokół
państw wspólnoty socjalistycznej.
Pokazuje też drogę Polski od momentu rozwiązania Układu Warszawskiego do przystąpienia do NATO.
Autor odnosi się też do rozwoju
środków walki. Zwraca uwagę na
ideę, która teraz przyświeca konstruktorom. Dążą oni do zbudowania takiego środka walki, który pozwoli wymusić określone zachowania strony

ANETA WIŚNIEWSKA

przeciwnej nie
przez jej użycie,
lecz przez samą
groźbę jej zastosowania. Poddaje też
w wątpliwość zapewnienia wiodących państw, że nie
prowadzą badań np. nad bronią geofizyczną czy mikrofalową. Omawia
również nowe środki walki będące
w wyposażeniu wielu armii świata,
które spowodują, że rolę żołnierzy będą przejmowały roboty bądź inne systemy zapewniające dowódcom dopływ informacji o przeciwniku na stanowiska dowodzenia po to, by go
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Kaja Nordengen, „Mózg rządzi”,
Marginesy, 2018
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W głowie
siedzi…
kilkadziesiąt lat temu
Jeszcze
wszystko wydawało się prost-

sze – wiedzieliśmy, że rozum mamy
w głowie, a uczucia w sercu. A potem kolejne pokolenia naukowców,
z coraz wyższym ilorazem inteligencji (tak! Inteligencja też podlega stałej ewolucji, choć nikt jeszcze
nie odkrył, dlaczego) popukały się
w czoła i zaczęły dowodzić, że
właśnie tam są nasze uczucia. Teraz, również dzięki książce Kai
Nordengen, wiemy już więcej
o tym, co nam siedzi w głowach.
A dokładnie w mózgu, który może
nie najładniej wygląda, ale funkcjonować bez niego nie sposób.
Książka to kopalnia ciekawostek
przydatnych np. przy „small talk” .
Po lekturze będziemy mogli opowiedzieć, czy wielkość mózgu rzeczywiście ma znaczenie i co kryją
nasze płaty czołowe. Proporcjonalnie do wiedzy o mózgu urośnie tak-

rozbić lub pozbawić woli walki innymi metodami niż walka bezpośrednia.
Jak zatem w przyszłości będą prowadzone wojny? Marek Wrzosek
przedstawia nowy wymiar konfliktów,
który obserwujemy już dziś, czyli
walkę informacyjną. Pokazuje m.in.,
jakie działania podjęło wiele krajów,
by chronić swoje systemy informatyczne nie tylko wojskowe, lecz także
te zapewniające właściwe funkcjonowanie państwa. Omawia założenia
operacji w środowisku sieciocentrycznym, twierdzi, że wynik konfrontacji
militarnej w przyszłości coraz bardziej
będzie zależał od wykorzystania infor-

że nasze ego, bo
w końcu, jak przekonuje Nordengen, jesteśmy jednak gatunkiem absolutnie
wyjątkowym.
Dlaczego ludzie są tak inteligentni? Być może, jak przekonuje
autorka, około 40 tys. lat temu nastąpiła jakaś mutacja genetyczna,
a być może, zgodnie z darwinowskim „survival of the fittes”, doszło
do czegoś w rodzaju selekcji naturalnej. Tylko najinteligentniejsi
i najbardziej kreatywni zostali
uznani za atrakcyjnych i mogli
przekazać dalej swoje geny.
Fakt pozostaje jednak faktem:
skok od kamienia łupanego do wycieczek na Marsa robi wrażenie,
podobnie jak odpowiedzialny
za nasze procesy myślowe narząd.
Pozostaje jeszcze kwestia uczuć,
a z tymi już tak prosto nie jest.
Nordengen przekonuje nas, że
większość z nich to właściwie dopamina, serotonina, adrenalina…
Jedynie miłości nie udało się jeszcze naukowo zmierzyć.
JOANNA ROCHOWICZ

matyki na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Odnosząc się natomiast do wojen hybrydowych, pokazuje zawiłości prawne na
przykładzie konfliktu na Ukrainie.
Co ciekawe, konstrukcja tego opracowania sprawia, że pod koniec lektury czytelnik powinien samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie:
czy nasze siły zbrojne nadążają za
wyzwaniami, które niosą współczesne zagrożenia?

STARCIE
WYWIADÓW
Porzucony projekt z czasów
sowieckich i tajemnicza
śmierć naukowca.

T

atiana Siergiejewicz, spokojna siedemnastolatka, znajduje swoją rodzinę bestialsko zamordowaną w moskiewskim domu. Dzięki wskazówkom ojca
i bystremu umysłowi udaje jej się
znaleźć schowek, z którego zabiera pendrive’a oraz kilka tajemniczych ampułek. Po tym
wydarzeniu akcja thrillera sensacyjnego „Czerwony Parasol”,
rozpędza się niczym TGV…
Dziewczyna trafia do Sztokholmu, pod opiekę Czerwonego Parasola – organizacji zrzeszającej
byłych członków KGB, mającej
kontakty na całym świecie i dysponującej ogromnym majątkiem.
A wsparcie kogoś silniejszego
jest potrzebne, bo, jak to w takich sytuacjach bywa, w ślad za
nastolatką rusza pościg asów wywiadu, i to od razu i CIA, i Mosadu… A jeśli dodamy do tego
wielkie pieniądze, koncerny
chcące zarobić na zdobyczach
nauki, a także niuanse polityczno-historyczne, to otrzymamy
niezły bałagan. I w powieści
Wiktora Mroka momentami robi
się naprawdę ciasno od szpiegów…
KATARZYNA PIETRASZEK

JAN BRZOZOWSKI
Marek Wrzosek, „Wojny przyszłości
(Doktryna, Technika, Operacje militarne)”,
Fronda, 2018

Wiktor Mrok,
„Czerwony
Parasol”,
Initium, 2017
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Wyzwania XXI wieku
Dzisiejsze zagrożenia pod lupą ekspertów
z ośrodków uniwersyteckich.

N

iemal każdego dnia z mediów
dowiadujemy się o dramatycznych wydarzeniach w różnych zakątkach świata. Większość tych zagrożeń, wywołujących nasz strach,
jest wytworem człowieka i wiąże się
z rozwojem nowych technologii.
W tej publikacji, opisującej współczesne zagrożenia bezpieczeństwa,
możemy poznać przemyślenia
i efekty działalności naukowej pracowników wielu uczelni naszego
kraju. Prezentowane analizy w większości odnoszą się do nowej fali ter-

roryzmu w Europie, a także roli indywidualnie działających terrorystów, czyli „samotnych wilków”.
Interesujące jest też odniesienie rozwoju struktur tzw. Państwa Islamskiego do amerykańskiej polityki
wobec Iraku. W nawiązaniu do zagadnień bezpieczeństwa narodowego
warto też zwrócić uwagę
na zaprezentowane przez
autorów działania hybrydowe, które mogą stać się
zagrożeniem dla naszego

kraju. W tym kontekście snują oni
rozważania, czy ustawa z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych została przygotowana
w trosce o bezpieczeństwo naszych
obywateli, czy jako narzędzie do ich
inwigilacji. Warto przestudiować też
analizę ewolucji wojsk lądowych od
1990 roku do chwili obecnej. Autor
skupia się na brygadach zmechanizowanych (zmotoryzowanych) i ocenie ich zdolności do prowadzenia
działań. Opisuje też wzrost możliwości bojowych wojsk lądowych
dzięki wsparciu wojsk obrony terytorialnej.
JAN BRZOZOWSKI
„Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa”, pod redakcją
Grzegorza Ciechanowskiego,
Michała Romańczuka
i Jana Pilżysa, Uniwersytet
Szczeciński, 2017.

KSIĄŻKA

ZABÓJCZA
SIEĆ
Mroczna wizja zagrożenia
wynikającego z fascynacji
internetem rzeczy.

K

ilka lat temu głośno było o ataku hakerów
za pomocą… lodówki. Wykorzystali oni
sprzęt gospodarstwa domowego, żeby wysłać
750 tys. zainfekowanych e-maili. Futurystyczna
wizja samochodu czy kuchenki, które stanowią
śmiertelne zagrożenie dla użytkownika, stała się
faktem. Kiedy na rynku pojawiły się lodówki
będące zarządcami naszej spiżarni czy kamery
monitorujące pracę niani, zachłysnęliśmy się
nowoczesną technologią. Nic dziwnego, skoro
w biurze mogliśmy sprawdzić, czy wyłączyliśmy w domu kuchenkę, albo zdalnie włączyć
ogrzewanie mieszkania. Okazało się jednak, że
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kuchenkę, lodówkę, telewizor czy samochód
można traktować jak zwykły komputer, na dodatek dość słabo zabezpieczony.
Teraz już jest znacznie większa świadomość
w tej dziedzinie. Doskonale wiemy, że można
nas obserwować za pomocą smart tv, podsłuchiwać przez smartfony czy zdalnie wyłączyć zasilanie w budynku. Jeffery Deaver w thrillerze
„Pocałunek stali” zaserwował nam jednak bardzo mroczną wizję zagrożenia
wynikającego z fascynacji internetem
rzeczy. W jego książce z grasującym
w Brooklynie seryjnym mordercą zmierzyli się detektyw Amelia Sachs, była
modelka, córka policjanta, i jej partner,
błyskotliwy, ale niemal całkowicie sparaliżowany kryminolog Lincoln Rhym. Żeby
złapać seryjnego mordercę, muszą odpowiedzieć na wiele pytań. Czy można kogoś
zamordować za pomocą kuchenki mikrofalowej? Kto następny znajduje się na liście
psychopaty? Kim jest Strażnik Narodu, który
zabija ludzi w imię uwolnienia ludzkości od rzeczy materialnych?
ANETA WIŚNIEWSKA

Jeffery Deaver,
„Pocałunek stali”,
Prószyński i S-ka,
2017
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Łatwiej umierać,
strzelając
P

o wielu latach czytam po raz wtóry relację z powstania w getcie warszawskim
zapisaną w rozmowie Hanny Krall z Markiem Edelmanem. Ze ściśniętym sercem, tak samo jak za pierwszym razem, gdy wywiad był drukowany w połowie lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku w miesięczniku „Odra”. Zaraz potem ukazał się
w książce „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Reportażowy opis życia codziennego w getcie, a potem walk powstańczych robi
na mnie dużo większe wrażenie niż najbardziej lustrzane odtworzenie faktów. W reportażu czy rozmowie można zawrzeć ludzkie przeżycia, wszelkie emocje, które towarzyszyły zrywowi. Reportaż silniej działa na wyobraźnię czytelnika, który musi
sobie prędzej czy później zadać pytanie, co by zrobił, gdyby znalazł się w sytuacji
mieszkańców getta. Czy chwyciłby za broń jak bohater książki Hanny Krall? Czy też pomaszerowałby przerażony na Umschlagplatz?
Marek Edelman tak ocenia te dwie postawy: „To jest straszna rzecz, kiedy się idzie tak spokojnie na śmierć. To jest znacznie trudniejsze od strzelania. Przecież o wiele łatwiej się umiera
strzelając. O wiele łatwiej umierać nam niż człowiekowi, który idzie do wagonu, a potem jedzie
wagonem, a potem kopie sobie dół, a potem rozbiera się do naga. [...] Śmierć w komorze gazowej nie jest gorsza od śmierci w walce. Niegodna śmierć jest tylko wtedy, gdy próbowało się
przeżyć cudzym kosztem”.
Powstanie w getcie wybuchło 75 lat temu – 19 kwietnia 1943 roku. Marek Edelman miał
wówczas 24 lata. Nierówna walka trwała niespełna miesiąc – do 16 maja. Dziesięć dni wcześniej
Niemcy namierzyli bunkier, w którym znajdowała się kwatera dowództwa. Schron należał do
szajki przemytników, która przygarnęła powstańców. Wyposażenie było doprawdy imponujące:
instalacja elektryczna, bieżąca woda, kuchnia, a nawet czytelnia i pokój rozrywek.
Niemcy otoczyli bunkier i wezwali powstańców do poddania. Cywile wyszli, a bojownicy zostali. Kiedy hitlerowcy wpuścili do środka gaz, Żydzi znajdujący się w schronie popełnili samobójstwo. W sumie 120 osób, wśród nich dowódca Mordechaj Anielewicz. W tym momencie powstanie można było uznać za zakończone, choć spontaniczne walki wybuchały jeszcze tu i ówdzie. Gruppenführer SS Jürgen Stroop, który dostał rozkaz stłumienia
powstania i jest odpowiedzialny za zrównanie getta z ziemią, mógł napisać w swoim dzienniku: „Żydowska dzielnica mieszkaniowa została zlikwidowana”. Elegancko sformułowane, trzeba przyznać.
Marek Edelman uratował się z powstania, przechodząc kanałami na
stronę aryjską. Długo nie chciał mówić o tym, co przeszedł. Dopiero po
33 latach zgodził się na rozmowę z Hanną Krall.

nr 4 / KWIECIEŃ 2018 / POLSKA ZBROJNA

NOWY MAGAZYN
o tradycji i chwale

polskiego oręża

JUŻ
AŻY
D
E
Z
R
W SP
KA
S
A POL
POCZT
IK
Y EMP
N
O
L
A
S

ZAMÓW PRENUMERATE
TEL. +48 261 840 400

www.polska-zbrojna.pl

MECENAS GALI

BUZDYGANY 2017

