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3ARMIA  /  WOJNA

PISMO C ODZIE NNE

Warszawa, 1 maja 2021 roku

Od stu lat towarzyszymy żołnierzom w ich codziennej 
służbie. Społeczeństwu zaś pokazujemy fascynujący świat 
wojska. Taka idea od początku przyświecała dziennikarzom 
i redaktorom, którzy to pismo stworzyli. Publikujemy frag-

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

Z dniem dzisiejszym po wydaniu nu-
meru okazowego „Polski Zbrojnej” roz-
poczynamy stałą pracę codzienną.

Rozpoczynamy ją z wiarą w dobro 
rozpoczętej sprawy, jej rację i wartość, 
tem bardziej, iż w przeciągu kilku dni 
[…] „Polska Zbrojna” spotkała się już 
z żywym oddźwiękiem w całej Armji 
i licznemi objawami zainteresowania ze 
strony społeczeństwa.

Utrwala nas to w tem przekonaniu, iż 
zajęliśmy placówkę leżącą odłogiem i bę-
dącą wyrazem istotnej potrzeby oraz, że 
na swoim posterunku przy współdziałaniu 
ogółu Armji, nie szczędząc sił i energii, 
potrafiliśmy przynieść prawdziwą korzyść 
nie tylko wojsku, lecz także interesom 
Narodu i kształtującego się Państwa […].

9 października 1921 roku

O d  R E DA KC J I

1 0 0  L A T  P O L S K I  Z B R O J N E J

Z powodu oczekiwanego przyjazdu 
marszałka Focha do Polski w poselstwie 
francuskim w Warszawie oświadczono, 
że rząd francuski nie przywiązuje żad-
nych specjalnych zadań politycznych do 
tego przyjazdu. […] Przybycie marszał-
ka Focha do Polski jest tylko zamanife-
stowaniem przyjaźni polsko-francuskiej 

i aktem grzeczności międzynarodowej. 
[…] Poselstwo francuskie kategorycznie 
przeczy pogłoskom, jakie ukazały się 
w  prasie zagranicznej, o  połączeniu 
francuskiej i polskiej armji pod jedno 
dowództwo. Wiadomości powyższe są 
pozbawione wszelkiej podstawy.

1 maja 1923 roku

Po s e l s two  f ra n c u s k i e  o  p r z y j e ź d z i e  ma r s z .  F o c h a

Takich dni, jak wczorajszy, nie wiele 
mieliśmy w swojem życiu. 

W dobie niewoli był w roku 1911 wiel-
ki moment pokrzepienia serc na Obcho-
dzie grunwaldzkim w Krakowie, dokąd 
z wszystkich trzech dzielnic i zza morza 
przybyli rodacy, by przeżyć wspólnie kil-
ka chwil podniośle.

A  gdyśmy niepodległość odzyskali 
i w ciszy i skupieniu ją czcili – nie był 
czas jeszcze na fanfary triumfu.

Dopiero teraz, gdy Polska już ustaliła 
swoje granice, uznane przez mocarstwa 
sprzymierzone, gdy na znak widoczny te-
go wielka siostrzyca nasza Francja przy-
słała nam największego swego Syna doby 
dzisiejszej, gdy Naród nasz odzyskał 
z niewoli i dźwignął w górę śpiżowy sym-

bol bohaterstwa polskiego – dopiero teraz 
przyszedł czas na triumfy i radości.

Przeżyliśmy je wczoraj w całej pełni 
i dniem tym mocniejsi jesteśmy w wie-
rze, że „Nie zginęła”.

A wojsko nasze […] dumne być może, 
że dodało dniu wczorajszemu blasku nie 
tylko swoją dziarską postawą, ale i tą we-
wnętrzną wartością duchową, co mu ka-
zała tak hojnie wspomódz fundusz 
wzniesienia pomnika Księcia Józefa*.

4 maja 1923 roku

ODSŁONIĘCIE POMNIKA 
KSIĘCIA JÓZEFA

*Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, dziś 
stojący przed Pałacem Prezydenckim w War-
szawie. Zbiórkę na jego budowę rozpoczęto już 
w 1814 roku. Odsłonięcie monumentu 3 maja 
1923 roku było połączone z wizytą francuskie-
go wojskowego Ferdinanda Focha, który wcze-
śniej został mianowany marszałkiem Polski.

Czytelnicy „Polski Zbrojnej” zasypani 
zostaną w tym tygodniu niezwykłą liczbą 
przeróżnych dodatków. […]

Jutro – we środę – wyjdzie zwiększo-
ny numer „Polski Zbrojnej”, poświęcony 
specjalnie Marszałkowi Fochowi […] 
i ozdobiony portretem Marszałka. […]

Jeszcze w  pierwszej połowie maja 
„Polska Zbrojna” przystąpi do druku in-
teresującego dodatku powieściowego.

1 maja 1923 roku

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

1 0 0  L A T  P O L S K I  Z B R O J N E J

Nabożeństwa w dniu 3 maja

W dniu 3-ego maja, niezależnie od 
mszy polowej, którą odprawi ks. biskup 
Gall, odbędą się uroczyste nabożeń-
stwa dla żołnierzy innych wyznań, 
a mianowicie:

d l a  ewangel i c ko - augs bu r sk i c h 
i ewangelicko-unickich w kościele gar-
nizonowym na lotnisku mokotowskiem 
o godz. 9 min. 30 (nie – jak zwykle –  
o 10-tej),

dla ewangelicko-reformowanych w ko-
ściele na Lesznie 16 o godz. 9 minut 30,

dla prawosławnych w cerkwi na Pradze 
o godz. 10-tej,

dla mojżeszowych w  synagodze na 
Tłomackiem o godz. 9-tej.

Na nabożeństwa te oddziały mają wy-
słać szeregowych odnośnych wyznań, 
wolnych od zajęć służbowych.

2 maja 1925 roku

dla żołnierzy wyznań niekatolickich

K R O N I K A  W O J S K O W A

× × Sprawa likwidacji żandarmerji
Z kompetentnego miejsca komentują 

nam, że wszelkie pogłoski o mającej na-
stąpić w najbliższym czasie całkowitej li-
kwidacji żandarmerji wojskowej są całko-
wicie nieprawdziwe.

× × Zamiast święta pułkowego 
2 pułku sap.

Zamiast urządzenia święta pułkowego, 
przypadającego dnia 24.V.24., oficerowie 
2 pułku saperów kaniowskich w Puławach 
składają na rzecz Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa Złotych 225.

10 maja 1924 roku

Czarne i białe

Dziś, jutro i pojutrze będzie w całem mieście
litościwa „Latarnia” chodziła po kweście.
Niechże każdy szykuje jaknajwiększy datek,
na oślepłych na wojnie bowiem jest to kwiatek,
na oślepłych, co nigdy, aż do śmierci chwili,
już nie ujrzą tej Polski, którą wywalczyli.

Harakiri.
14 maja 1923 roku

Z katechizmu  
rycerskiego

Mówiąc o  roli żołnierza i  o  jego 
znaczeniu, nie chcę tu mówić o demo-
kratyczności armji, armja musi być 
przesiągnięta wolą indywidualną i jako 
taka organizacyjnie demokratyczna być 
nie może. Armja jest wtedy demokra-
tyczna, gdy ma nad sobą rząd demo-
kratyczny.

Społeczeństwo polskie zaczyna my-
śleć. Dowodem tego jest oderwanie się 
od wyłącznego pokarmu gazety codzien-
nej i zwrócenie się do wydawnictw per-
jodycznych.

Coraz liczniejsza fala miesięczników, 
dwutygodników, tygodników poświęconych 
zagadnieniom o charakterze społecznym 
i politycznym, coraz solidniejsza forma 
zewnętrzna i  treść świadczy chlubnie 
o  chęci pogłębienia myśli politycznej 
i społecznej, o wysiłku twórczym w dzie-
dzinie idei, o zamiarach budowania no-
wych haseł i zawołań […].

Będziemy się starali sine ira et studjo 
dawać czytelnikowi w miarę możności 
całokształt tych wysiłków, podkreślając 
najbardziej warte uwagi z punktu widze-
nia ogólno narodowego.

3 maja 1922 roku

P r zeg l ą d  c z a s o p i sm 
p o l i t yc z nyc h 
i  s p o ł e c z nyc h

Mówiąc o żołnierzu, nie unoszę się 
sentymentem, który liczy ofiary, ponie-
sione obficie przez żołnierza szarego, 
o  nieznanych imionach, podczas gdy 
triumf i sława spada na wodzów, mówię 
o żołnierzu jako naturalnej podstawie 
każdej zdrowej armji, mówię o duszy 
żołnierza, od której zależy wolne pań-
stwo i honor armji. 

Józef Piłsudski 
1 maja 1922 roku

Wobec coraz częstszego dopuszczania 
się ekscesów przez żołnierzy i zakłócania 
przez nich spokoju i porządku publiczne-
go w ogrodzie Saskim, komendant miasta 
gen. Suszyński* polecił zwrócić baczną 
uwagę na ten ogród i od 12 b. m. wysy-
łać codziennie partole w sile 1 podofic. 
i 3 szereg. Patrole te mają obchodzić 
ogród od godz. 18 – 24-ej i zwracać 
baczną uwagę na zachowanie się tam 

Pat ro le  w  o g ro da c h ,  p a r ka c h  i  a le j a c h

*Stefan Suszyński, generał dywizji 
Wojska Polskiego, odznaczony 
Orderem Virtuti Militari.

szeregowych. Źle i nieprzyzwoicie za-
chowujących się, awanturujących się lub 
dających swym zachowaniem zgorszenie 
publiczne – patrole zaaresztują i wraz 
z meldunkiem pisemnym odstawią do 
Komendy miasta.

1 maja 1923 roku

Pamiętajcie o wdowach 
i sierotach po poległych 
za Ojczyznę!!!
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To jedna z dziesięciu misji międzynarodowych, w jakich biorą udział nasze 
kontyngenty wojskowe. 

Jak podkreślają żołnierze, wyjazdy tego rodzaju kształtują charaktery 
i formują ludzi pod kątem zawodowych specjalizacji. Udział w takich operacjach 
wymaga odwagi, wyszkolenia oraz odporności fizycznej i psychicznej. Weterani 
wracają do kraju z doświadczeniem i umiejętnościami wręcz unikatowymi, nie-
możliwymi do zdobycia w warunkach pokoju. 

29 maja – Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – to jedna z naj-
ważniejszych dat dla Wojska Polskiego. Weteranom należą się szacunek oraz 
wsparcie społeczeństwa. Pomocy potrzebują szczególnie ci, którzy ucierpieli na 
misji. Żołnierzom, którym nie było dane powrócić do kraju, winni jesteśmy pa-
mięć, a ich bliskim – pomocną dłoń w potrzebie. Opiekę i wsparcie na wielu po-
ziomach oferują m.in. działające od siedmiu lat Centrum Weterana Działań poza 
Granicami Państwa, a także fundacje i stowarzyszenia. 

POLSCY ŻOŁNIERZE 20 KWIETNIA 
2021 ROKU WYRUSZYLI POD AU-
SPICJAMI NATO DO TURCJI, GDZIE 
BĘDĄ PATROLOWAĆ REJON MORZA 
CZARNEGO I WSCHODNIEJ CZĘŚCI 
MORZA ŚRÓDZIEMNEGO.

IZABELA 
BORAŃSKA- 
-CHMIELEWSKA

Z  S Z E R E G U  W Y S T Ą P

Jesteśmy z Was dumni! Dziękujemy za Waszą odwagę i poświęcenie, za to, że 
po powrocie do kraju dzielicie się swoimi doświadczeniami. Życzymy Wam 
zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej służby. 

SZANOWNI WETERANI!
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Uroczyste podniesienie flagi, w asyście wojskowej, na wieży zegarowej Zamku 
Królewskiego w Warszawie z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

F O T .  P I O T R  M O L E C K I / E A S T  N E W S
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10 MELDUNEK  

Pięć kolejnych maszyn 
w nowszej wersji H dołą-

czy do pięciu używanych 
przez nasze siły powietrzne 
transportowych samolotów 
C-130 Hercules w wersji E. 
Otrzymamy je za darmo 

z nadwyżek amerykańskiej 
armii, w ramach programu 
EDA (Excess Defense Artic-
les), który umożliwia prze-
kazywanie najbliższym so-
jusznikom niepotrzebnego 
wyposażenia wojskowego 

JAK HERKULESH Wojsko zwiększa możliwości transportu 
lotniczego.

U
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A
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DWUTYGODNIOWE 
ZGRUPOWANIE 

BYŁO SPRAWDZIA-
NEM WYSZKOLE-

NIA NAJLEPSZYCH 
PAR STRZELCÓW 

WYBOROWYCH 
18 DYWIZJI ZME-
CHANIZOWANEJ
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Ruszyła kolejna edycja 
konkursu skierowanego 

do pracodawców żołnierzy 
wojsk obrony terytorialnej. 
W jej szeregach służy ponad 
27 tys. żołnierzy, a blisko 
60% z nich jest na stałe za-
trudnionych w różnych fir-
mach. Najpierw na szczeblu 
wojewódzkim zostaną wyło-
nieni zwycięzcy w czterech 
kategoriach: mikroprzedsię-
biorstwo zatrudniające do 
dziesięciu osób; małe przed-
s i ęb io r s twa  –  pon iżej 
50 osób; średnie przedsię-
biorstwa – powyżej 50 osób 
i podmioty publiczne. Spo-
śród laureatów szczebla wo-

Firma przyjazna żołnierzom

Apka zamiast WKU

jewódzkiego w konkursie 
„Pracodawca przyjazny 
WOT” zostanie wybranych 
czterech zwycięzców na 
szczeblu centralnym. Komi-
sja wybierze tych pracodaw-
ców, którzy wdrażają roz-
wiązania ułatwiające łącze-
nie służby z pracą, wspierają 
pracowników, rozumieją 
znaczenie terytorialnej służ-
by wojskowej i dostrzegają 
korzyści płynące z zatrud-
niania w swojej firmie żoł-
nierzy WOT-u. Zgłoszenia 
do 30 czerwca mogą składać 
do swoich brygad żołnierze 
WOT-u oraz zatrudniający 
ich przedsiębiorcy. AD

Narzędzie przeznaczone 
dla kandydatów do ar-

mii, czyli aplikacja „Zostań 
Żołnierzem”, dostępne jest 
w Google Play oraz App- 
Store. Stworzyli je pracowni-
cy Narodowego Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprze-
strzeni oraz podchorążowie 
Wydziału Cybernetyki Woj-
skowej Akademii Technicz-
nej. Chętni do armii po zare-

jestrowaniu się otrzymają  
informację, w którym woj-
skowym centrum rekrutacyj-
nym mają się stawić, aby do-
pełnić formalności, przejść 
wymagane badania i otrzy-
mać kartę powołania na 
szkolenie podstawowe. Po je-
go zakończeniu mogą starać 
się o miejsce w wojskach 
operacyjnych lub obrony te-
rytorialnej. PZ, PG

i sprzętu. Polska wniosek 
w sprawie C-130H złożyła 
dwa lata temu, a w kwiet-
niu 2021 roku podpisano 
umowę. Nasz kraj zapłaci 
jedynie za remont maszyn 
(około 14 mln dolarów). 

Herculesy C-130H dzię-
ki nowej awionice, zmo-
dernizowanym żyrosko-
pom laserowym, częścio-
wo przeszklonemu 
kokpitowi i nowemu rada-
rowi APN–241 są bez-
pieczniejsze od wersji E. 

Dodatkowo dzięki zmo-
dernizowanym silnikom 
turbośmigłowym Allison 
T56-A-15 mają większy 
zasięg, większą prędkość 
lotu oraz niższe zużycie 
paliwa. Pierwszy samolot 
Hercules C-130H powi-
nien przylecieć do Polski 
jeszcze w tym roku. Ko-
lejne dotrą do nas do 
2024 roku. Maszyny tra-
fią do 3 Skrzydła Lotnic-
twa Transportowego.  
PZ, KW
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Trening w Tatrach

MELDUNEK  12

Umiejętności poruszania 
się na nartach skituro-

wych, także poza wyznaczony-
mi trasami, zjazdy i strome 
podejścia doskonalili żołnie-
rze z kompanii rozpoznawczej 
21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich, 3 Podkarpackiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej 
i podchorążowie z Wojskowej 
Akademii Technicznej. Szkole-
nie zorganizowano w Tatrach 
Wysokich. Ćwiczono wspi-
naczkę wielowyciągową, po lo-
dospadach oraz trening z ase-

kuracji. Żołnierze pokonywali 
m.in. lodospad na Mnicho-
wym Tarasie, niemal pionową 
Bulę pod Bandziochem czy 
drogę Jagiełło-Roj na Kazalni-
cy Cubryńskiej. Podczas zimo-
wego szkolenia wysokogór-
skiego trenowano poruszanie 
się w rakach, hamowanie cze-
kanem czy zabezpieczenie 
przed lawinami. Dodatkowym 
utrudnieniem były śnieżyce 
i silny wiatr oraz konieczność 
pokonywania tras z pełnym 
wyposażeniem. PZ, MZ

Inżynierowie z Zakładów Mechanicznych Tar-
nów opracowali nową wersję karabinu maszyno-

wego UKM 2000P przeznaczoną dla żołnierzy 
jednostek powietrznodesantowych oraz wojsk 
obrony terytorialnej. To UKM 2020S, który jest 
mniejszy o kilkanaście centymetrów i lżejszy 
o mniej więcej kilogram od poprzedniego mode-
lu. Broń zostanie wyposażona w dwie lufy – krót-
ką, o długości 440 mm i długą, podobnie jak 
w modelu UKM 2000P, 540-milimetrową. Obie 
będą zapewniały szybkostrzelność na poziomie 
900 strzałów na minutę. Karabin jest testowany 
przez polską armię. PZ, KW

Karabin w nowej wersji

OPERACJA NA 
WSCHODNIEJ 

FLANCE
Morska Jednostka Rakietowa 

w natowskich manewrach 
„Sea Shield ’21”.

Naszej redakcyjnej koleżance
Agnieszce Karaczun

najserdeczniejsze wyrazy współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy 

z Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Naszej redakcyjnej koleżance
Małgosi Szustkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy 

z Wojskowego Instytutu Wydawniczego.
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Dziesięć samolotów i 18 okrętów, m.in. jed-
nostki zespołu fregat i niszczycieli Standing 

NATO Maritime Group 2, a także krążownik ra-
kietowy USS „Monterey”, wzięło udział w ćwi-
czeniach organizowanych pod auspicjami rumuń-
skiej marynarki wojennej. Przez ponad tydzień na 
lądzie, w powietrzu i na morzu ćwiczyło niemal 
2400 żołnierzy z ośmiu państw NATO, wśród 
nich marynarze z Morskiej Jednostki Rakietowej. 
Ich zadaniem była ochrona kluczowych szlaków 
żeglugowych w rejonie Morza Czarnego. Mieli 
uniemożliwić siłom przeciwnika zajęcie strate-
gicznych akwenów i podejście do wybrzeża Ru-
munii. Polacy ściśle współdziałali z obsadą trzech 
mobilnych wyrzutni rumuńskich sił morskich oraz 
z okrętami z Rumunii i Grecji. Dodatkowym ele-
mentem ćwiczeń było sprawdzenie szybkości 
przerzutu sił Morskiej Jednostki Rakietowej drogą 
powietrzną we wskazany rejon na wschodniej 
flance NATO. PZ, ŁZ 

UKM 2020S 
zostanie wyposażony 
w dwie lufy – 
krótką, o długości 
440 mm, i długą, 
540-milimetrową.
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M I N I S T E R  O B R O N Y  N A R O D O W E J

MARIUSZ BŁASZCZAK

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa to wyjątkowa data dla wszyst-
kich, którzy z biało-czerwoną flagą na mundurze nieśli pomoc i gwarantowali 

bezpieczeństwo tam, gdzie to było potrzebne.
Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ma długą tradycję. 

Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei w latach pięćdziesiątych 
XX wieku była pierwszym sprawdzianem i zaledwie początkiem długiej listy. Po-
tem przyszedł czas m.in. na Laos, Kambodżę, misje prowadzone z ramienia Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych na Bałkanach, w Libanie, Namibii, Saharze Za-
chodniej, na Wzgórzach Golan czy w Gruzji.

Dla Polski i jej sił zbrojnych czas nie stał w miejscu. Po przystąpieniu do NATO 
oraz Unii Europejskiej polscy żołnierze ponownie mogli zaświadczyć, czym jest pro-
fesjonalizm i poświęcenie służbie – również służbie pokojowej. Misje w Iraku i Afga-
nistanie czy udział w operacji „Enduring Freedom” znalazły swoje stałe miejsce na 
kartach naszej historii.

Przez kilkadziesiąt lat ponad sto tysięcy żołnierzy RP i pracowników cywilnych 
uczestniczyło w misjach na całym świecie. Za każdym razem dowodząc, że są nie 
tylko strażnikami i gwarantami pokoju, ale również doskonale wyszkolonymi profe-
sjonalistami gotowymi zmierzyć się z każdym wyzwaniem. 

Dzięki postawie tysięcy weteranów biało-czerwona flaga stała się symbolem na-
dziei i bezpieczeństwa, synonimem pokoju i długo oczekiwanego porządku. Dla Pol-
ski, która dzięki temu ugruntowała swoją pozycję na świecie jako wiarygodny 
i sprawdzony partner oraz sojusznik, to powód do dumy.

Tego rodzaju służba wiąże się też z ogromnym ryzykiem. Wielu żołnierzy zostało 
rannych i poszkodowanych, a niektórzy ponieśli ofiarę najwyższą – stracili życie. 
Właśnie z tego powodu szczególne słowa uznania kieruję nie tylko do weteranów, ale 
również do ich rodzin – zwłaszcza tych, których nazwiska uwieczniono na Ścianie 
Pamięci przy Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Ich wyjątkowa 
ofiara nigdy nie zostanie zapomniana.

Celebrując 29 maja, pamiętajmy nie tylko o tradycji i historii, lecz także o tych, 
którzy dziś są daleko od domu – w Afga-
nistanie, Iraku, na Bałkanach, w pań-
stwach bałtyckich czy na nie tak dawno 
zainicjowanej misji pod egidą NATO 
w Turcji.

Weterani! W dniu Waszego święta ży-
czę Wam nie tylko dumy i satysfakcji 
z pełnionej służby, ale również żołnier-
skiego szczęścia podczas wykonywania 
codziennych zadań, szczególnie teraz, 
gdy świat zmaga się z pandemią. 

SZANOWNI PAŃSTWO!

KURIER
WETERANA

DZIĘKUJĘ WASZYM RODZINOM 
ZA WSPARCIE, CIERPLIWOŚĆ 
I WYROZUMIAŁOŚĆ, DZIĘKI KTÓ-
RYM MOŻECIE REALIZOWAĆ STA-
WIANE PRZED WAMI ZADANIA 
W SPOSÓB GODNY NAJWYŻSZE-
GO PODZIWU.
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TEMAT 
NUMERU

Ł U K A S Z  Z A L E S I Ń S K I

SIŁA 
BRATERSTWA

Dzięki udziało-
wi w misjach takich 

jak te w Afganistanie czy 
Iraku, polscy żołnierze 

uświadomili sobie, jak bar-
dzo złożonym środowi-

skiem jest współczesne 
pole walki. 

Polscy żołnierze od lat są 
obecni w wielu zapalnych 

regionach świata. Służyli 
w krajach Europy, w Afryce czy na Dalekim 

Wschodzie. Udział w misjach gruntownie 
zmienił armię. Na lepsze.
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16 TEMAT NUMERU  /  MISJE

yła jesień 1990 roku. ORP „Wodnik” wró-
cił niedawno z rejsu szkoleniowego po Mo-
rzu Czarnym i Śródziemnym. Wraz z pod-
chorążymi Akademii Marynarki Wojennej 
dotarł aż do gruzińskiego portu Poti. Led-
wie załoga zdążyła złapać oddech, gruch-
nęła wieść: „Szykujcie się, pójdziecie na 
Zatokę Perską”.

PUNKT ZWROTNY
2 sierpnia 1990 roku oczy świata zwróciły się 

w stronę Kuwejtu. Tego dnia o świcie niewielkie, 
lecz zasobne w ropę państwo zostało zaatakowane 
przez Irak. Saddam Husajn po wyniszczającej 
wojnie z Iranem potrzebował surowców, by oży-
wić gospodarkę. Liczył na to, że prowincjonalny 
konflikt umknie uwadze mocarstw pogrążonych 
we własnych problemach. Nie umknął. Rada Bez-
pieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
nałożyła na Irak sankcje i wezwała Husajna do 
wycofania swoich oddziałów. A kiedy tak się nie 
stało, dała Stanom Zjednoczonym mandat do bu-
dowania międzynarodowej koalicji wojskowej. 
Czas naglił, iracki dyktator zaczął bowiem wysy-
łać sygnały, z których wynikało, że zamierza 
pójść dalej i zaatakować Arabię Saudyjską, czyli 
głównego sojusznika USA w regionie. 

Konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej żyły też 
polskie media. Mało kto mógł jednak przypusz-
czać, że także my wówczas bezpośrednio wesprze-
my Amerykanów, angażując się w jego rozwiąza-
nie. „Polska ciągle jeszcze była członkiem Układu 
Warszawskiego”, przypomina dr hab. Grzegorz 
Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpie-
czeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, autor licz-
nych publikacji na temat udziału polskiej armii 
w misjach poza granicami kraju. A jednak...

Niebawem do Arabii Saudyjskiej poleciał stu-
osobowy kontyngent wojskowych medyków, 
a z Gdyni do Zatoki Perskiej wyruszyły dwa okrę-
ty – oprócz „Wodnika” także ORP „Piast”. Pierw-
szy został przekształcony w jednostkę ewakuacyj-
no-szpitalną, drugi po doposażeniu w uzbrojenie 
przeciwlotnicze miał stanowić jego osłonę. Już na 
miejscu polskie okręty patrolowały akweny nie-
opodal wybrzeży Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu 

B
Kmdr por. CEZARY 
KURKOWSKI, dowód-
ca I zmiany PKW „So-
phia”: „Dla mnie naj-
większym wyzwa-
niem było 
zorganizowanie od 
podstaw miejsca, 
gdzie mieliśmy sta-
cjonować. Piloci zaś 
musieli działać w no-
wych warunkach. 
Wyruszali w długie, 
wielogodzinne misje 
nad nieznanym 
akwenem”.
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oraz Iraku. „Warunki mieliśmy trudne. Saddam 
Husajn nakazał spuścić do morza ropę z kuwejc-
kich rurociągów. Gdzieniegdzie została ona pod-
palona. Czasem przez kłęby dymu trudno było 
dojrzeć słońce”, opowiadał kmdr rez. Zdzisław 
Żmuda, dowódca ORP „Wodnik”, a zarazem ze-
społu okrętów. 

Wojna trwała zaledwie dwa miesiące. Zakoń-
czyła się miażdżącym zwycięstwem wojsk koali-
cji. Dla polskiej armii udział w misji, choć sym-
boliczny, stanowił punkt zwrotny. Jeden z kilku, 
które w kolejnych dekadach miały całkowicie od-
mienić jej oblicze.

NASZE MIEJSCE JEST W NATO
To nie była pierwsza misja z udziałem pol-

skich żołnierzy. Jeszcze w 1953 roku wysłaliśmy 
swoich obserwatorów do Korei. Weszli w skład 
Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, która 
miała sprawdzać, czy obydwa państwa koreań-
skie przestrzegają zawieszenia broni. Potem było 
wiele misji pod egidą ONZ – od Egiptu, przez 
Syrię, aż po Namibię. „Niewątpliwie pozwoliły 
one siłom zbrojnym gromadzić doświadczenia. 
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Tyle że w 1989 roku nastała zupełnie inna rzeczywistość”, 
podkreśla dr hab. Ciechanowski.

Sowieckie imperium zaczęło pękać w szwach, a podporząd-
kowane mu dotąd państwa zyskiwały coraz więcej wolności. 
Wkrótce runął system komunistyczny, a wraz z nim Układ 
Warszawski. „Polska szybko obrała kurs prozachodni. Sam 
w latach dziewięćdziesiątych służyłem w armii, byłem mło-
dym oficerem i doskonale pamiętam, że wśród średniej kadry 
dowódczej panowała w tej kwestii jednomyślność: nasze miej-
sce jest w NATO”, wspomina politolog. 

Udział w antyirackiej koalicji stał się pierwszą praktyczną 
demonstracją tej idei. Gest miał jednak wymiar bardziej poli-
tyczny niż wojskowy, i to nie tylko ze względu na liczebność 
polskiego kontyngentu. Armia USA na polu walki korzystała 

z precyzyjnej broni i nowoczesnych środków łączności, które 
pozwalały na prowadzenie szybkiej wojny manewrowej. Polscy 
żołnierze wówczas mogli o tym jedynie pomarzyć. Warunkiem 
efektywnej współpracy z nowymi sojusznikami były zmiany: 
w sprzęcie, procedurach, mentalności. Kolejne lata pokazały, 
jak wielką rolę odegrały tutaj właśnie zagraniczne misje. 

Zanim jeszcze Polska została członkiem NATO, mocno za-
znaczyła swoją obecność na Bałkanach. U progu lat dziewięć-
dziesiątych rozpadła się Jugosławia, półwysep zaś na kolejną 
dekadę pogrążył się w toczonych z krótkimi przerwami woj-
nach. By uspokoić sytuację, społeczność międzynarodowa za-
częła organizować tam kolejne misje. W 1992 roku do Chor-
wacji poleciał także polski kontyngent, który po różnych prze-
kształceniach pozostał w tym rejonie przez trzy kolejne lata. 

SZCZEPAN 
GŁUSZCZAK

Stworzenie systemu pomocy dla wetera-

nów stało się konieczne, gdy zaczęła się 

zwiększać liczba rannych żołnierzy powracają-

cych z zagranicznych misji. Przełomem był 

udział Polaków w dwóch z nich – w Iraku 

i w Afganistanie. Mniej więcej w połowie ich 

trwania uchwalono pierwszą ustawę dotyczą-

cą weteranów. Nadała ona wiele uprawnień 

szczególnie tym żołnierzom, którzy zostali ran-

ni podczas działań poza granicami państwa. 

Dziś weterani poszkodowani mają zapewnio-

ne m.in. bezpłatne lekarstwa, dostęp do leka-

rzy specjalistów i szpitala poza kolejnością, re-

habilitację, pierwszeństwo w zatrudnieniu 

w jednostkach podległych Ministerstwu Obro-

ny Narodowej czy dofinansowanie do nauki. 

Dzięki temu, że przez ostatnie lata zmieniło 

się podejście społeczeństwa do uczestników 

misji, także coraz więcej firm i przedsiębior-

ców wyraża swoje poparcie dla weteranów, 

oferując im różnego rodzaju zniżki.

Ważne są również inicjatywy podejmowa-

ne przez instytucje państwowe i organizacje 

pozarządowe, mające na celu integrację śro-

dowiska weteranów oraz aktywizujące ich 

do działania. Co ważne, są skierowane do 

wszystkich weteranów. A trzeba podkreślić, 

że wielu z nich potrzebuje spotkań z kolega-

mi z misji, okazji do rozładowania negatyw-

nych emocji, żeby poradzić sobie z przeży-

ciami, których większość ludzi na co dzień 

nie doświadcza. Dlatego w działalności Cen-

trum Weterana kładziemy duży nacisk na te-

go typu projekty.

Płk SZCZEPAN GŁUSZCZAK jest dyrektorem Centrum Weterana Działań 

poza Granicami Państwa.

Decyzje o wysyłaniu polskich kontyn-
gentów do Afganistanu czy Iraku 

nie należały do łatwych. Badania opi-
nii publicznej wskazywały na to, że 

spora część społeczeństwa jest temu 
przeciwna. Na zdjęciu żołnierze pol-

skiej jednostki GROM podczas działań 
bojowych w irackim porcie Umm Kasr, 

marzec 2003 roku
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Działał pod flagą ONZ, a w szczytowym okresie li-
czył 1200 żołnierzy. 

Z myślą o bałkańskiej misji Polska po raz pierw-
szy w historii wystawiła batalion operacyjny. Żoł-
nierze obsadzili posterunki kontrolne między tery-
toriami zajmowanymi przez Chorwatów i Serbów, 
ochraniali obozy uchodźców, eskortowali konwoje 
z pomocą humanitarną. Kilkakrotnie polskie 
checkpointy dostawały się pod ostrzał bądź były 
zmuszane do ewakuacji. Misja dobiegła końca, gdy 
chorwacka armia podczas operacji „Burza” zlikwi-
dowała Republikę Serbskiej Krajiny. 

Polska armia na Bałkany jednak wróciła bardzo 
szybko. Już w początkach 1996 roku wysłała kon-
tyngent do Bośni i Hercegowiny. Miał on pilnować 
przestrzegania kończącego wojnę w tym kraju 
układu pokojowego z Dayton. Polscy żołnierze na 
czas operacji zostali włączeni w struktury sił 
NATO, a stało się to trzy lata przed oficjalną akce-
sją. W 1999 roku Polacy pojawili się w bałkańskim 
kotle raz jeszcze – tym razem już jako pełnopraw-
ny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Ośmiusetosobowy kontyngent przyjechał do Koso-
wa, by strzec bezpieczeństwa cywilów i nadzoro-
wać demilitaryzację przydzielonej mu wcześniej 
strefy. Zaledwie kilka tygodni wcześniej zakończy-
ła się tam krwawa wojna między Armią Wyzwole-
nia Kosowa a wojskami kadłubowej Jugosławii. 

„Podczas misji na Bałkanach polska armia po-
twierdziła, że jest zdolna do szybkiej transformacji 
i współdziałania z natowskimi partnerami. W naszej 
drodze do członkostwa w Sojuszu miało to kluczowe 
znaczenie”, podkreśla płk dr Robert Reczkowski, 
szef Oddziału Analiz Operacji Wojskowych w Cen-
trum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Najpoważ-
niejszy test miał jednak dopiero nadejść.

AZJATYCKA LEKCJA
11 września 2001 roku samoloty uprowadzone 

przez terrorystów z Al-Kaidy uderzyły w bliźnia-
cze wieże World Trade Center oraz Pentagon. 
Wkrótce okazało się, że wszystkie tropy związane 
z zamachem prowadzą do Afganistanu. Rozkaz 
ataku na Stany Zjednoczone wydał przebywający 
tam Osama bin Laden, lider międzynarodowej siat-
ki terrorystycznej. Fundamentalistyczny rząd tali-
bów odmówił jego wydania. A to oznaczało wojnę. 

Już dzień po zamachach Rada Północnoatlantyc-
ka uznała, że zachodzą wszelkie przesłanki, by za-
stosować artykuł V traktatu waszyngtońskiego. 
Uderzenie na terytorium USA było w istocie ata-

Z gdyńskiego lotniska w Babich Dołach  
20 kwietnia 2021 roku do Turcji wyruszyło  

ponad 60 żołnierzy. Tym samym polska armia 
rozpoczęła kolejną misję. 

TEMAT NUMERU  /  MISJE

KIERUNEK TURCJA

Trzon kontyngentu tworzą żoł-

nierze Brygady Lotnictwa Mary-

narki Wojennej. Do dyspozycji mają 

samolot patrolowo-rozpoznawczy 

Bryza. Polacy zostaną rozlokowani 

w bazie Incirlik, a niebawem roz-

poczną loty patrolowe nad wschod-

nimi obszarami Morza Śródziemne-

go. Będą przy tym współpracować 

z okrętami NATO. Misja stanowi 

element sojuszniczej inicjatywy 

TAMT (Tailored Assurance Measu-

res for Turkey). W 2015 roku NATO 

zdecydowało się mocniej zaznaczyć 

swoją obecność na granicach Tur-

cji i wzmóc działania rozpoznawcze 

w tym regionie. Częściej niż zwykle 

zaczął tam operować m.in. samolot 

wczesnego ostrzegania i kontroli 

powietrznej AWACS. W 2020 roku 

Ankara zaapelowała jednak o do-

datkowe wsparcie. Wtedy też kon-

tyngent do Turcji zdecydowała się 

posłać Polska. 

kiem na cały Sojusz, więc wszyscy jego członko-
wie zgodnie muszą wystąpić przeciwko agresoro-
wi. 7 października ruszyła operacja „Enduring Fre-
edom”. Wśród uczestników byli też polscy 
żołnierze – w marcu 2002 roku do Afganistanu do-
tarło blisko stu saperów, logistyków i komandosów 
z GROM-u. Lista ich zadań okazała się długa – od 
rozminowania terenu po zabezpieczenie logistycz-
ne oddziałów koalicji. W skład kontyngentu wcho-
dził też patrolujący wody Zatoki Perskiej okręt 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”.

Sama operacja zakończyła się rozbiciem wojsk ta-
libów. Nie oznaczało to jednak, że w Afganistanie 
zapanował pokój. Rebelianci rozpoczęli wojnę par-
tyzancką, regularnie nękając siły koalicji. Tymcza-

M
I

C
H

A
Ł

 
W

A
J

N
C

H
O

L
D



nr 5  /  MAJ 2021  /  POLSKA ZBROJNA

19

sem polski kontyngent otrzymał zupełnie nowe za-
dania. W 2007 roku zmienił nazwę na PKW ISAF 
(International Security Assistance Force) i znacząco 
się rozrósł. W szczytowym okresie służyło w nim 
ponad 2,5 tys. żołnierzy. Blisko ośmiuset z nich we-
szło w skład Polskiej Grupy Bojowej, która czuwała 
nad bezpieczeństwem w prowincjach Ghazni, Pakti-
ka i Paktia. Niebawem sformowane zostały Polskie 
Siły Zadaniowe, a nasi żołnierze przejęli pełną od-
powiedzialność za Ghazni. 

Równie znaczącą rolę polski kontyngent odegrał 
w Iraku. W 2003 roku rozpoczęła się tam kolejna 
wojna. Międzynarodowa koalicja obaliła Saddama 
Husajna, podejrzewanego o wspieranie międzynarodowego 
terroryzmu i nielegalne posiadanie broni masowego rażenia. 
Kraj został podzielony na cztery strefy stabilizacyjne. Polska 
objęła władzę nad sektorem centralno-południowym, a do-
wódcom naszych kontyngentów wojskowych przez pięć kolej-
nych lat podlegała Wielonarodowa Dywizja Centrum-Połu-
dnie. W szczytowym okresie w jej skład wchodzili żołnierze 
z 22 państw. 

Tymczasem wiosną 2004 roku w Iraku wybuchła rebelia 
szyitów pod wodzą Muktady as-Sadra, tworzących tzw. Armię 
Mahdiego. Nie było praktycznie dnia bez ataków na siły koali-
cji. To właśnie wtedy doszło do słynnej bitwy o City Hall 
w Karbali. Polscy żołnierze przy wsparciu Bułgarów przez 
kilkadziesiąt godzin bronili tamtejszego ratusza. Ostatecznie 
zdołali odeprzeć atak. Kilka tygodni później ruszyła operacja 
„Żelazny miecz”. Wojska amerykańskie, polskie i bułgarskie 
zdołały wyprzeć rebeliantów z większych miast, m.in. z samej 
Karbali oraz Nadżafu. Sadryści jednak nie dawali o sobie za-
pomnieć przez kolejne cztery lata. 

WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH
Obecność w Afganistanie i Iraku stała się dla rozwoju pol-

skiej armii kamieniem milowym. „Misje same w sobie nie 
służą zdobywaniu doświadczenia. Są przede wszystkim na-
rzędziem do realizacji celów politycznych. Państwo wysyła 
za granicę kontyngent nie dlatego, by żołnierze się uczyli, ale 
po to, by efektywnie realizowali powierzone im zadania”, za-
strzega gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. „Na pewno jednak bez zagranicznych mi-
sji procesy modernizacyjne, do których doszło, nie byłyby 
możliwe”, dodaje. 

On sam służył zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie. Pod-
czas pierwszej misji był oficerem operacyjnym, podczas dru-
giej dowódcą brygadowej grupy bojowej. Wcześniej dowodził 
polskim kontyngentem na Wzgórzach Golan. Zachodzące 
zmiany poczuł więc na własnej skórze. „Podzieliłbym je na 
dwa obszary. Pierwszy, bardziej namacalny, dotyczy m.in. 
procedur, taktyki, zdolności operacyjnych czy sprzętu. Drugi 

wiąże się z mentalnością żołnierzy, ich emocjami, 
ale też zmianą sposobu przywództwa”, wylicza. 

Gen. Andrzejczak do dziś wspomina swój pierw-
szy dzień w Afganistanie, widok odlatujących śmi-
głowców i poczucie: teraz wszystko jest w moich 
rękach. Żołnierze, szkoląc się na poligonach, wal-
czyli z hipotetycznym przeciwnikiem. Teraz stanę-
li oko w oko z tym jak najbardziej realnym. Decy-
zje nierzadko musieli podejmować bardzo szybko, 
bo taka była cena nie tylko bezpieczeństwa, ale 
i życia. Do tego dochodziła skala wyzwań. „Jako 
dowódca brygady odpowiadałem nie tylko za spra-
wy wojskowe, ale też za współpracę z lokalnymi 

władzami czy projekty związane z rozwojem ekonomicznym 
prowincji. Jednego dnia trzeba było planować użycie wojsk 
specjalnych, a następnego zająć się brakiem wody w wiosce, 
która miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu”, 
podkreśla szef Sztabu Generalnego WP. 

Początkowo polscy żołnierze w Afganistanie czy później 
w Iraku byli trochę przytłoczeni przewagą technologiczną 
Amerykanów. „Ale jak zaczęliśmy się im przyglądać, okazy-
wało się, że jeśli chodzi o żołnierskie rzemiosło, jesteśmy wy-
szkoleni nie gorzej od nich. Wracaliśmy więc do kraju wyzby-
ci kompleksów”, zaznacza generał. Zresztą dość szybko za-
czął się zmniejszać także dystans technologiczny. 

Sztandarowym przykładem zmian jest historia kołowych 
transporterów opancerzonych Rosomak. W początkach misji 
żołnierze korzystali z honkerów i hummerów, ale szybko oka-
zało się, że nie chronią one w dostateczny sposób przed eks-
plozjami improwizowanych ładunków wybuchowych, zaś siła 
ich ognia jest zbyt mała. W maju 2007 roku w PKW Afgani-
stan pojawiły się więc pierwsze 24 rosomaki. Na początku nie 
obyło się jednak bez zastrzeżeń. Pojazdy musiały zostać wy-
posażone w dodatkowy pancerz. Po zmianach stały się jednak 
prawdziwym postrachem rebeliantów. Takich nowinek było 
znacznie więcej. Wystarczy wspomnieć modernizację bojo-
wych śmigłowców, które zostały doposażone m.in. w moc-
niejsze silniki i przystosowane do działania w nocy. Żołnierze 
dostali też zupełnie nowy ekwipunek, taki jak hełmy, celowni-
ki, kamizelki ochronne czy karabiny.

„Dzięki udziałowi w misjach polscy żołnierze uświadomili 
sobie, jak bardzo złożonym środowiskiem jest współczesne po-
le walki. W armii rozpoczęły się prace nad tworzeniem nowych 
i doskonaleniem istniejących zdolności operacyjnych. W szko-
leniu natomiast położono nacisk na jego realizm i wzmacnianie 
interoperacyjności, czyli zdolności do współdziałania z sojusz-
nikami. Istotne zmiany zaszły również w logistyce. Udział w ta-
kich programach jak SALIS [Strategic Airlift International So-
lution] czy SAC [Strategic Airlift Capability] zwiększył możli-
wości szybkiego przerzutu naszych sił w rejon działań, ale też 
wycofywania ich stamtąd”, wylicza płk dr Reczkowski. 

Dr hab. GRZEGORZ 
CIECHANOWSKI: 
„Wojsko pomaga bu-
dować pozytywny wi-
zerunek kraju, a to 
ma ogromne znacze-
nie, zwłaszcza jeśli 
weźmiemy pod uwa-
gę nasze położenie 
geopolityczne”.
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Na tym nie koniec. „Misje bojowe dały podwaliny pod 
stworzenie w polskiej armii profesjonalnego korpusu pod-
oficerów i szeregowych”, uważa st. chor. sztab. Andrzej 
Woltmann, starszy podoficer Sztabu Generalnego WP, który 
służył m.in. w PKW Irak i brał udział w starciu o City Hall. 
Zanim w 2008 roku polska armia wstrzymała pobór i zaczęła 
się uzawodawiać, na misje obok oficerów i podoficerów wyż-
szych stopni jeździli żołnierze nadterminowej służby zasadni-
czej. Często było trudno o ochotników. „A przecież jest nie-
zwykle istotne, by tak ważne zadania wykonywali ludzie nie 
tylko dobrze wyszkoleni, ale też przekonani do tego, co robią. 
Udział w misji to ogromna odpowiedzialność. Regionalny 
konflikt może wywołać nie tylko generał czy pułkownik, ale 
też młody podoficer czy szeregowy, który siedzi w transporte-
rze bojowym i w chwili napięcia nie utrzyma nerwów na wo-
dzy”, przekonuje st. chor. sztab. Woltmann. W zawodowej ar-
mii, która w dodatku zebrała doświadczenia z misji, ranga 
podoficerów wzrosła. „Zaczęliśmy mieć na przykład większy 
wpływ na to, w jaki sposób będzie przebiegać szkolenie”, 
podkreśla st. chor. sztab. Woltmann.

PARTNER GODNY ZAUFANIA
Decyzje o wysyłaniu polskich kontyngentów do Afganista-

nu czy Iraku nie były łatwe. Badania opinii publicznej wska-
zywały na to, że spora część społeczeństwa była temu prze-
ciwna. Jeszcze w 2009 roku według Centrum Badania Opinii 
Społecznej taki pogląd wyrażało 76% respondentów. „Według 
mnie zabrakło szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, 
która wskazywałaby, jakie cele nam przyświecały i jakie ko-

rzyści osiągnęliśmy”, uważa płk dr Reczkowski. A koszty re-
alizacji sojuszniczych zobowiązań były niemałe. Na misjach 
ginęli też żołnierze – łącznie w Afganistanie oraz Iraku pole-
gło ich blisko 70. Jeśli chodzi o wymiar materialny, to tylko 
do 2015 roku na funkcjonowanie afgańskiego kontyngentu 
Polska wydała 6 mld zł. Niewiele wyszło z planów gospodar-
czej ekspansji w drugim z tych państw. 

Korzyściom płynącym z misji trudno jednak zaprzeczyć. 
I nie chodzi tylko o impuls do modernizacji armii. „Polska 
udowodniła pozostałym członkom NATO, że jest godnym za-
ufania partnerem. Że potrafi wnieść niemało w globalny sys-
tem bezpieczeństwa”, podkreśla płk dr Reczkowski. Nadal 
zresztą udowadnia. „W ostatnim czasie Sojusz Północnoatlan-
tycki przewartościował zasady funkcjonowania. Odszedł od 
działań ekspedycyjnych na rzecz aktywności związanej z ko-
lektywną obroną. Czas wielkich misji minął. Aktywność pol-
skiej armii jednak nie wygasła”, uważa płk dr Reczkowski.

SKOK W INNĄ RZECZYWISTOŚĆ
Polscy żołnierze nadal są obecni w wielu zapalnych regio-

nach świata. Widać ich choćby na wschodniej i południowej 
flance NATO, które są wzmacniane w reakcji na rosyjską 
aneksję Krymu i wojnę na wschodniej Ukrainie. Na Łotwie 
polscy czołgiści zasilili batalionową grupę bojową działającą 
w ramach tzw. wysuniętej obecności (enhanced Forward  
Presence – eFP). Z kolei w Rumunii pododdziały wojsk zme-
chanizowanych wyposażone w rosomaki weszły w skład wie-
lonarodowej brygady. „Misje te wiążą się z wielką odpowie-
dzialnością polityczną i strategiczną. Z powodu agresywnej 

 PKW Irak – IX zmiana. Kontyn-

gent liczy 350 żołnierzy, którzy m.in. po-

magają Irakijczykom w odbudowie zdolno-

ści obronnych. Prowadzą też szkolenia 

związane z naprawą i obsługą poradziec-

kiego sprzętu i uzbrojenia.

 PKW RSM Afganistan – 

XIII zmiana. Kontyngent liczy do 400 żoł-

nierzy, którzy wykonują zadania w ramach 

operacji „Resolute Support” (RSM). Roz-

poczęła się ona z chwilą zakończenia mi-

sji stabilizacyjnej ISAF (International Se-

curity Assistance Force) i ma charakter 

doradczy. 

 PKW Rumunia – VIII zmiana. 

Kontyngent liczy 250 żołnierzy i wschodzi 

w skład sił dostosowanej wysuniętej obec-

ności NATO (tailored Forward Presence – 

tFP). Polacy szkolą się wspólnie z sojusz-

niczymi wojskami, demonstrując obec-

ność NATO na południowej flance Sojuszu.

 PKW KFOR Kosowo – 

XLIII zmiana. Kontyngent liczy do 300 żoł-

nierzy i wykonuje zadania w składzie Wie-

lonarodowej Grupy Bojowej Wschód. Pola-

cy mają pilnować przestrzegania umów 

i traktatów, a tym samym zapewnić bez-

pieczeństwo mieszkańcom na terenie, 

gdzie stacjonują. W tym celu m.in. biorą 

udział w patrolach z kosowską policją czy 

organizują punkty kontrolne na drogach 

w rejonach przygranicznych.

 PKW Łotwa – VIII zmiana. Kon-

tyngent liczy do 200 żołnierzy. Jego trzon 

stanowi pododdział pancerny, który wcho-

dzi w skład wielonarodowej grupy bojowej 

w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obec-

ności (enhanced Forward Presence – eFP) 

NATO sformowanej przez Kanadę. Polacy 

biorą udział we wspólnych ćwiczeniach 

z sojusznikami, demonstrując obecność 

NATO na wschodniej flance Sojuszu.

TEMAT NUMERU  /  MISJE
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postawy Federacji Rosyjskiej nasi żoł-
nierze są tam praktycznie na pierwszej 
linii”, podkreśla gen. Andrzejczak. 

Mjr Krzysztof Słowik z 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej, 
dowódca VII zmiany PKW Rumunia, 
przyznaje, że zadania realizowane na 
misji przez jego ludzi nie odbiegały od 
tych, z którymi mierzą się oni w Pol-
sce. Szkolenia były prowadzone w ko-
operacji z rumuńskimi żołnierzami. 
Wydzielony komponent w postaci 
kompanii zmotoryzowanej z podod-
działem logistycznym utworzono w ce-
lu wsparcia sił sojuszniczych NATO. 
„W jednej chwili staliśmy się ambasa-
dorami naszego kraju. Bo misja w Rumunii to nie tylko ćwi-
czenia, ale też demonstracja obecności polskich żołnierzy 
i flagi, choćby przez udział w oficjalnych uroczystościach”, 
podkreśla. Ale najważniejsze było szkolenie. Tym trudniej-
sze, że mocno hamowane przez COVID-19. „Mimo zakłó-
ceń sporo udało się zrobić. Nasze rosomaki posyłaliśmy na 
przykład na poligon Cincu. Tam wspólnie z żołnierzami ru-
muńskimi ćwiczyliśmy strzelania w natarciu, obronie, dzia-
łania opóźniające. Dobrym przetarciem był już zresztą sam 
przerzut kolumny na poligon. Z Krajowej, gdzie stacjonowa-
liśmy, do Cincu mieliśmy 250 km, które w dużej części trze-
ba pokonać po krętych, karpackich drogach”, wspomina 
mjr Słowik. 

Polska aktywność nie ogranicza się 
jednak do wschodniej flanki. Stosunkowo 
niedawno załogi F-16 włączyły się 
w działania przeciwko tzw. Państwu Is-
lamskiemu, prowadząc loty rozpoznaw-
cze w ramach operacji „Inherent Reso-
lve”. Polscy żołnierze ciągle też są obec-
ni w Afganistanie, gdzie po zakończeniu 
misji ISAF rozpoczęła się operacja  
„Resolute Support” (RSM). Ma ona cha-
rakter szkoleniowy i doradczy, ale Polacy 
nadal pełnią zadania patrolowe. I nadal 
muszą być przygotowani na najgorsze. 
Choć Afganistan przez lata się zmienił 
i ataki na zagranicznych żołnierzy zda-
rzają się rzadko, sytuacja społeczno- 

-polityczna wciąż jest tam bardzo złożona. „Afgańska misja na-
dal jest dla naszych żołnierzy sporym wyzwaniem”, przyznaje 
płk Daniel Butryn, który dowodził XII zmianą PKW RSM. 

Z TRAGEDIĄ W TLE
Na nowe obszary wkracza też sama armia. Kilka lat temu 

Europa zaczęła zmagać się z kryzysem migracyjnym. Niele-
galni przybysze napływali na kontynent szerokim strumie-
niem, m.in., przez Morze Śródziemne. Jeden ze szlaków miał 
początek w Libii, pogrążonej w wojnie domowej. Działały 
tam grupy organizujące przemyt ludzi. Za sowitą opłatą wsa-
dzano migrantów do niewielkich łodzi i puszczano na wielką 
wodę, narażając ich na śmiertelne niebezpieczeństwo. Aby 

POLSCY ŻOŁNIERZE OBECNIE BIORĄ UDZIAŁ W       DZIESIĘCIU MIĘDZYNARODOWYCH MISJACH:
 PKW EUFOR Bośnia 
i Hercegowina – XX zmiana. Kon-

tyngent liczy 50 żołnierzy i działa w ramach 

operacji wojskowej Unii Europejskiej. Do 

realizowanych zadań należą: szkolenie i do-

radztwo bośniackim siłom zbrojnym, orga-

nizowanie pomocy humanitarnej, wspiera-

nie lokalnych władz we wdrażaniu w życie 

porozumień pokojowych.

 PKW EUTM RCA – Republika 

Środkowoafrykańska – IX zmiana. Kontyn-

gent liczy dwóch żołnierzy. Biorą oni udział 

w misji wojskowej Unii Europejskiej. Zaj-

muje się ona szkoleniem sił zbrojnych RŚA. 

 PKW „Irini” – III zmiana. Kolej-

na misja pod auspicjami Unii Europej-

skiej. Kontyngent liczy 80 żołnierzy 

i stacjonuje w bazie Sigonella na Sycylii. 

Jego trzon tworzy Brygada Lotnictwa 

Marynarki Wojennej. Żołnierze pilnują 

przestrzegania embarga na dostawy bro-

ni do Libii i nielegalnego wywozu stam-

tąd ropy, a w dalszej kolejności monito-

rują szlaki, którymi podążają do Europy 

nielegalni migranci.

 PKW UNIFIL Liban – III zmia-

na. Kontyngent liczy 250 żołnierzy i działa 

pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych. Włączony został w struktury batalio-

nu z Irlandii i wspólnie z nim tworzy IRISH-

POLBATT. Jego zadania obejmują monito-

rowanie strefy rozgraniczenia pomiędzy 

Libanem a Izraelem, wspieranie libańskie-

go rządu w utrzymaniu pokoju i bezpie-

czeństwa, ochronę ludności.

 PKW Turcja – I zmiana. Kon-

tyngent może liczyć do 80 żołnierzy. Ich 

zadania sprowadzają się do monitorowa-

nia kluczowych szlaków żeglugowych na 

wschodnich akwenach Morza Śródziem-

nego i na Morzu Czarnym. Misja pod au-

spicjami NATO.

W MARCU 2002 RO-
KU DO AFGANISTA-
NU DOTARŁO BLISKO 
STU SAPERÓW, LOGI-
STYKÓW I KOMAN-
DOSÓW Z GROM-U. 
LISTA ICH ZADAŃ 
OKAZAŁA SIĘ DŁUGA 
– OD ROZMINOWANIA 
TERENU PO ZABEZ-
PIECZENIE LOGI-
STYCZNE ODDZIAŁÓW 
KOALICJI
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opanować chaos, Unia Europejska rozpoczęła operację „So-
phia”. W 2018 roku włączyła się w nią Polska. Na Sycylię 
wyruszył kontyngent stworzony przez Brygadę Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Do dyspozycji miał samolot Bryza, a je-
go głównym zadaniem był monitoring kluczowych szlaków 
pomiędzy Libią a Włochami. 

„Dla mnie największym wyzwaniem było zorganizowa-
nie od podstaw miejsca, gdzie mieliśmy stacjonować. Pilo-
ci zaś musieli działać w nowych warunkach. Wyruszali 
w długie, wielogodzinne misje nad nieznanym akwenem. 
Wszyscy zastanawialiśmy się, jak sobie poradzimy. Ale 
szybko wskoczyliśmy we właściwe tryby”, wspomina 
kmdr por. Cezary Kurkowski, dowódca I zmiany 
PKW „Sophia”. Żołnierze koncentrowali się na meldun-
kach, procedurach, zadaniu. „Cały czas jednak mieliśmy 
z tyłu głowy, że znaleźliśmy się w jednym z tych miejsc, na 
których skupiona jest uwaga świata. Że obok nas rozgrywa 
się wielka tragedia”, opowiada kmdr por. Kurkowski. 
Z czasem ruch migrantów na szlaku z Libii słabł. Wiosną 
2020 roku w miejsce „Sophii” została uruchomiona misja 
„Irini”. Polacy nadal stacjonują na Sycylii i latają nad Mo-
rzem Śródziemnym. Teraz jednak ciężar zadań rozkłada 
się inaczej. Mają przede wszystkim pilnować przestrzega-
nia embarga na dostawy broni do Libii.

Po dziesięciu latach przerwy polscy żołnierze wrócili też 
pod flagę ONZ. W listopadzie 2019 roku na Bliski Wschód 
wyruszył pierwszy kontyngent PKW Liban. Żołnierze weszli 
w skład polsko-irlandzkiego batalionu, który strzeże bezpie-
czeństwa w rejonie tzw. blue line, czyli linii rozdzielającej Li-
ban i Izrael. „Na misję jechaliśmy ze świadomością, że wcze-
śniej Polacy zrobili tam wiele dobrego, a my powinniśmy pra-
cować na utrzymanie tej opinii”, wspomina ppłk Paweł 
Bednarz, dowódca I zmiany. Najpierw jednak żołnierze mu-
sieli przystosować się do działania w ramach procedur ONZ – 
odmiennych niż te, które obowiązują choćby podczas misji 
NATO. „Składa się na to wiele kwestii: od zasad użycia broni 
po sposób organizacji transportu do miejsca przeznaczenia”, 
tłumaczy ppłk Bednarz. Na miejscu żołnierze patrolowali stre-
fę buforową, ale też prowadzili zajęcia w szkołach czy zajmo-
wali się rozdzielaniem pomocy humanitarnej. 

„Jeśli chodzi o wysyłanie żołnierzy na misje, Polska jest 
bardzo aktywna i pewnie tak będzie również w przyszłości”, 
uważa dr hab. Ciechanowski. „Wojsko pomaga budować po-
zytywny wizerunek kraju, a to ma ogromne znaczenie, 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę nasze położenie geopo-
lityczne. Musimy okazywać solidarność, by w razie potrzeby 
móc na takową liczyć”, podsumowuje ekspert.

TEMAT NUMERU  /  MISJE

Gen. RAJMUND ANDRZEJCZAK, szef 
SGWP, o pobycie w Afganistanie: „Jako 
dowódca brygady odpowiadałem nie tylko 
za sprawy wojskowe, ale też za współpra-
cę z lokalnymi władzami czy projekty 
związane z rozwojem ekonomicznym pro-
wincji. Jednego dnia trzeba było plano-
wać użycie wojsk specjalnych, a następ-
nego zająć się brakiem wody w wiosce, 
która miała kluczowe znaczenie dla bez-
pieczeństwa regionu”.

Współpraca: MAGDALENA MIERNICKA

W maju 2007 roku w PKW Afganistan pojawiły się pierwsze 24 rosomaki. Na początku nie obyło się jednak bez zastrzeżeń. Pojazdy musiały zostać 
wyposażone w dodatkowy pancerz. Po zmianach stały się jednak prawdziwym postrachem rebeliantów.
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Trzech weteranów, trzy różne historie, które łączy jedno. 
Doświadczenia zdobyte na misjach wpłynęły na ich dalszą 

służbę, ale też zmieniły życie. 

MISJE KSZTAŁTUJĄ 
CHARAKTER

M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

K iedy „Łycha” usłyszał propozycję wyjazdu na mi-
sję, zgodził się bez wahania. Dla pilota, który nie-
długo wcześniej rozpoczął szkolenie na śmigłowcu 
Mi-17, była to szansa na sprawdzenie swoich umie-

jętności w praktyce, ale przede wszystkim na zdobycie unika-
towego doświadczenia. Musiał się jednak dobrze przygotować 

do wyjazdu. Rok później, po przejściu cyklu szkoleń, ćwiczeń 
oraz certyfikacji, wziął udział w XIV zmianie Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego (PKW) w ramach International Securi-
ty Assistance Force (ISAF) w Afganistanie. Jako pilot Samo-
dzielnej Grupy Powietrznoszturmowej pełnił dyżury w ra-
mach sił szybkiego reagowania, transportował żołnierzy 

„ŁYCHA”: 
„Mieliśmy z tyłu głowy, 
że w każdej chwili ktoś 

może zacząć do nas strzelać, 
ale to nie były dominujące 

myśli. Zakładaliśmy, że wszystko 
będzie dobrze. W przeciwnym 

wypadku nie moglibyśmy  
się skupić na  
zadaniach”.
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między bazami oraz wykonywał loty rozpoznawcze. W nie-
których misjach uczestniczył w ramach operacji zespołów bo-
jowych sił specjalnych Task Force 50.  

„Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, ale w czasie pokoju 
nie da się w pełni odwzorować sytuacji panujących na polu 
walki. A z takimi musieliśmy się zmierzyć na miejscu”, mówi 
„Łycha”, pilot Mi-17 z 7 Eskadry Działań Specjalnych. Za 
przykład podaje dyżury w ramach sił szybkiego reagowania. 
„Wielokrotnie ćwiczyliśmy w Polsce, ale w Afganistanie to 
już było zupełnie co innego. Przez cały czas każdy z nas miał 
poczucie, że idziemy na ostro, zwłaszcza kiedy do śmigłow-
ców biegliśmy prosto ze schronów”, opisuje „Łycha”. 

Po wzbiciu się w powietrze zagrożenie nie mijało. Piloci 
musieli się uporać nie tylko z trudnymi warunkami atmosfe-
rycznymi, wysokim zapyleniem czy lądowaniami w niedostęp-
nych miejscach, lecz także liczyć się z ostrzałem prowadzonym 
przez talibów. „Mieliśmy z tyłu głowy, że w każdej chwili ktoś 
może zacząć do nas strzelać, ale to nie były dominujące myśli. 
Zakładaliśmy, że wszystko będzie dobrze. W przeciwnym wy-
padku nie moglibyśmy się skupić na zadaniach. Zdarzało się, 
że dopiero podczas przeglądu śmigłowców odkrywano na po-
szyciu ślady po kulach”, wspomina „Łycha”.

XIV zmiana PKW Afganistan była ostatnią, w której Samo-
dzielna Grupa Powietrznoszturmowa wykonywała zadania bo-
jowe, i tym samym jedyną misją, w której „Łycha” wziął 

udział. Pilot podkreśla jednak, że doświadczenie zdobyte 
w Ghazni wzmocniło jego pewność siebie, a także potwierdzi-
ło zasadność dotychczasowego szkolenia. Czas ten ukształto-
wał go także jako człowieka. „Misja wyrabia charakter. Poka-
zuje, jak ludzie zachowują się w ekstremalnych sytuacjach, ale 
uczy także pracy w grupie. Bez zaufania oraz wzajemnego 
szacunku nie da się wykonać zadania”, zaznacza „Łycha”, 
który nadal jest w czynnej służbie.

ROZTROPNOŚĆ I OPANOWANIE
Pewność siebie i precyzja, którymi powinni cechować się 

piloci, przydają się także w innych żołnierskich specjaliza-
cjach. Mało kto wie o tym lepiej niż st. kpr. rez. Zbigniew  
Tułacz, saper z VI zmiany UNEF II (United Nations Emergen-
cy Force) w Egipcie. „Jako żołnierz zasadniczej służby woj-
skowej wyróżniałem się zdrowiem i wyszkoleniem, dlatego 
bardzo szybko dostałem propozycję wyjazdu na misję. Mia-
łem wtedy 23 lata”, wspomina. Po rygorystycznej kwalifikacji 
oraz trzymiesięcznym szkoleniu ostatecznie do Egiptu pole-
ciało 20 saperów. Ich zadaniem było rozminowywanie tere-
nów w strefie buforowej, stworzonej przez ONZ pomiędzy 
wojskami egipskimi i izraelskimi po wojnie Jom Kipur. „Znaj-
dowaliśmy tam pozostawione bomby samolotowe, moździe-
rze, karabiny, czasem ciężki sprzęt. Niektóre z tych rzeczy  
były zaminowane. Musiałem wykopać je z piasku, sprawdzić 
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ło czterech moich kolegów, wjechali 
samochodem na minę. Ja nie do końca 
zdawałem sobie sprawę z niebezpie-
czeństwa. Pomagało nam to, że na 
miejscu byliśmy bardzo mile traktowa-
ni, zarówno przez żołnierzy innych kon-
tyngentów, jak i lokalną ludność”.
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DOŚWIADCZENIA  
Z MISJI MAJĄ DLA 
WETERANÓW SZCZE-
GÓLNE ZNACZENIE, 
ALE NIE WOLNO ZA-
POMINAĆ, ŻE ZOSTA-
ŁY ZDOBYTE W WA-
RUNKACH WOJEN-
NYCH, W KTÓRYCH 
PRZEŻYCIE ZALEŻA-
ŁO OD WYSZKOLE-
NIA ŻOŁNIERZY
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zapalnik oraz zdecydować, czy ładunek 
da się rozbroić i przewieźć, czy trzeba 
go wysadzić na miejscu. Później na tych 
terenach stacjonowali żołnierze m.in. ze 
Szwecji, z Ghany i Senegalu. Bardzo 
nam ufali”, opowiada Zbigniew Tułacz. 

Służba sapera wiązała się z dużym za-
grożeniem. Przede wszystkim polscy 
żołnierze nie znali sprzętu wojskowego 
oraz amunicji stosowanych przez kraje 
zachodnie i musieli uczyć się ich rozbra-
jania na bieżąco. Niestety, nie każdy 
z uczestników misji wrócił do domu 
w Polsce. „Zginęło czterech moich kole-
gów, wjechali samochodem na minę. Ja 
nie do końca zdawałem sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa. Pomagało nam to, 
że na miejscu byliśmy bardzo mile trak-
towani, zarówno przez żołnierzy innych 
kontyngentów, jak i lokalną ludność. 
Dopiero w Polsce miałem takie dni, że 
mocno to przeżywałem”, mówi saper. 

Po powrocie z Egiptu Zbigniew  
Tułacz zakończył czynną służbę. Jako 
absolwent cenionych wtedy studiów 
rolniczych piastował w cywilu kierow-
nicze stanowiska. Nie ukrywa, że bardzo przydała mu się 
wówczas nie tylko wiedza inżyniera. „Po służbie wojskowej 
zostały mi precyzja, opanowanie i roztropność. W czasie mi-
sji Organizacji Narodów Zjednoczonych poznałem także, jak 
ważne jest niesienie pokoju. Na tym jednak nie koniec. Mój 
ojciec zakładał jeden z oddziałów straży pożarnej i dzięki 
doświadczeniu z wojska zostałem tam komendantem”, pod-
kreśla Zbigniew Tułacz. 

Doświadczenia zdobyte w czasie misji ONZ były cenione 
w pracy zawodowej, ale ze względów politycznych przebieg 
misji w Egipcie musiał pozostać w tajemnicy. Przez wiele lat 
weteran mógł dzielić się tą wiedzą tylko z najbliższymi. Dlate-
go teraz chętnie opowiada o swoich przeżyciach. „To dla mnie 
bardzo ważne. Byłem m.in. na zorganizowanym przez Cen-
trum Weterana Działań poza Granicami Państwa spotkaniu 
w domu poprawczym. Prezentowaliśmy tam różne misje i pro-
szę sobie wyobrazić, że największe zainteresowanie wzbudza-
li saperzy. Po oficjalnej części jeszcze przez ponad dwie godzi-
ny tłumaczyliśmy, jak wygląda taka służba i co zrobić, żeby się 
do niej dostać”, opowiada st. kpr. rez. Zbigniew Tułacz. 

SEDNO PRACY RATOWNIKA
Dla weteranów doświadczenia z misji mają szczególne zna-

czenie, ale nie wolno zapominać, że zostały zdobyte w warun-
kach wojennych. Wiąże się to z sytuacjami, w których przeżycie 
zależy od wyszkolenia i uwarunkowań psychofizycznych innych 
żołnierzy. Konkretnie: medyków, takich jak por. Monika  
Trajdos, kierownik Cyklu Symulacji Medycznej Pola Walki 
w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. „Decyzję 

o wylocie do Iraku podjęłam trzy tygo-
dnie przed rozpoczęciem zmiany. Kole-
żanka zadzwoniła do mnie z informacją, 
że szpital we Wrocławiu formuje kon-
tyngent i potrzebuje ratowników me-
dycznych. W tym czasie w wojsku moż-
na było nas zliczyć na palcach jednej rę-
ki, ale dowódca mnie puścił”, wspomina. 

Świeżo po szkole podoficerskiej i stu-
diach ratowniczych Monika Trajdos tra-
fiła w miejsce, gdzie medycy mieli pełne 
ręce roboty. „Jedyna myśl, jaka na po-
czątku przychodziła mi do głowy, to: co 
ja tutaj robię?! Ale spotkałam fascynują-
cych ludzi, którzy chcieli się dzielić swo-
ją wiedzą i bardzo szybko wdrożyli mnie 
do pracy. To, co przeżyłam w Iraku, 
ukształtowało mnie jako medyka i czło-
wieka”, zaznacza por. Monika Trajdos. 
I dodaje, że pomimo piętna, jakie na we-
teranach odciska misja, zawsze stara się 
być uczynna wobec spotkanych ludzi. 
„Misje, w których brałam udział, nie by-
ły łatwe. Możliwość udzielenia pomocy 
drugiemu człowiekowi pozwala jednak 
zapomnieć o wszystkich złych rzeczach. 

To jest sedno naszej pracy – jak się komuś uratuje życie albo 
zdrowie”, podsumowuje por. Monika Trajdos. 

Po Iraku były kolejne misje, tym razem w Afganistanie. 
Por. Trajdos wspomina, że wtedy już dało się zauważyć do-
świadczenie żołnierzy wyniesione z wcześniejszych tur. Doty-
czyło to także medyków, którzy lepiej odnajdywali się w wojen-
nych realiach. „Dysponowałam lepszym wyposażeniem. Wie-
działam też, jakich obrażeń się spodziewać. W ciągu siedmiu 
lat pracy w pogotowiu tylko raz widziałam ranę postrzałową, do 
tego niegroźną. Na misjach rany tego rodzaju czy te od detona-
cji min pułapek, a także amputacje były codziennością”, pod-
kreśla. Swoje doświadczenie por. Monika Trajdos wykorzystuje 
podczas szkolenia przyszłych ratowników. Trudno przecenić 
wykładowcę, który, nauczając medycyny pola walki, może po-
sługiwać się przykładami z własnej praktyki. „W Afganistanie 
spotkałam jednego ze swoich podopiecznych, który nie zdał 
u mnie egzaminu. Przyznał, że na początku był zły, ale na misji 
zobaczył, jak bardzo ta wiedza jest ważna i że bez niej nie dał-
by sobie rady. Stwierdził, że po powrocie jeszcze raz zapisze się 
na ten kurs, żeby właściwie się przygotować. Bardzo mi się to 
podejście podobało”, chwali por. Monika Trajdos.

Tych troje weteranów łączą nie tylko doświadczenia zawo-
dowe zdobyte na misjach zagranicznych. Każdy z nich mówi 
też o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nie-
zależnie od tego, czy mowa o przedstawicielu lokalnej spo-
łeczności, czy o koledze ze zmiany. Ona nadaje sens trudom, 
z którymi musieli się mierzyć podczas misji. Wszyscy boha-
terowie podkreślają, że to najważniejsze doświadczenie, jakie 
wówczas nabyli. 
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Por. MONIKA TRAJDOS: „Jedyna myśl, 
jaka na początku przychodziła mi do 
głowy, to: co ja tutaj robię?! Ale spo-
tkałam fascynujących ludzi, którzy 
chcieli się dzielić swoją wiedzą i bar-
dzo szybko wdrożyli mnie do pracy. To 
co przeżyłam w Iraku, ukształtowało 
mnie jako medyka i człowieka”.
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M A G D A L E N A  K O W A L S K A - S E N D E K

Na sukces morskich operacji 
specjalnych mają wpływ nie tylko operatorzy 

wykonujący abordaże statków. Za plecami 
szturmowców stoją żołnierze wielu specjalności, 

a na morzu rządzą łodziowcy!

SZTUKA 
CZYTANIA FAL

Do tej służby trzeba 
mieć określone pre-
dyspozycje. Podsta-
wowym kryterium 
jest… odporność na 
chorobę morską.
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lewej strony do burty promu pasażer-
skiego dopływa łódź z uzbrojonymi 
żołnierzami. Chwilę później w górę 
szybuje pneumatyczna tyczka, za której 
pomocą o burtę zostaje zaczepiona dra-
binka speleo. Na pokład promu jeden 
za drugim wchodzą operatorzy. Mają 
zdobyć i przeszukać uprowadzoną 
przez terrorystów jednostkę. 

Innym razem kilka metrów nad taflą 
wody z pokładu śmigłowca Mi-17 do 
morza desantuje się kilku komandosów 

ze zrolowaną łodzią. Mimo wiatru i fal żołnierze 
bardzo szybko napełniają ją powietrzem i zakła-
dają silnik. Nie więcej niż po pięciu minutach de-
santowani uprzednio operatorzy odpływają. Dla 
żołnierzy Jednostki Wojskowej Formoza ćwicze-
nia tego rodzaju sytuacji to codzienność. 

BAŁTYK TAXI
Nigdy nie działają sami. Zawsze potrzebują 

wsparcia. „Dlatego wokół nas jest mnóstwo lu-
dzi. Pomagają nam osiągnąć końcowy sukces, 
którym jest dobrze wykonane zadanie. Wśród 
nich są nasi »prywatni taksówkarze«”, czyli za-

łogi łodzi bojowych”, mówi Piotr, doświadczony 
szturmowiec, a dziś kierownik kursu bazowego 
w Formozie. Przyznaje, że rolę operatorów łodzi 
bojowych trudno przecenić. „Wspierają nas 
w każdym zadaniu, niezależnie od tego, czy 
przygotowujemy się do abordażu statków, czy 
skrytego podejścia na plażę. Dbają o bezpie-
czeństwo szturmowców w czasie przerzutu drogą 
morską, ubezpieczają nas także z łodzi podczas 
akcji. W takiej jednostce jak nasza dobry łodzio-
wiec to skarb”, podkreśla. 

Łodziowcami nazywa się operatorów różnego 
typu łodzi bojowych. Chodzi tu przede wszyst-
kim o sterników, strzelców pokładowych, nawi-
gatorów i radiooperatorów, którzy służą w gru-
pach wsparcia zespołów bojowych jednostki. 
„Specjalistów od służby na łodziach bojowych 
jest w polskim wojsku niewielu. To bardzo nie-
liczna grupa fachowców, przygotowana do działa-
nia na morzu i rzekach w każdych warunkach po-
godowych, w dzień i w nocy”, mówi Krzysztof, 
oficer Formozy odpowiedzialny m.in. za wyszko-
lenie załóg łodzi bojowych. 

Przygotowanie łodziowców we wszystkich wy-
mienionych specjalnościach wymaga sporo cza-

Z
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su, a zaczyna się zawsze od kursu działań specjalnych 
(KDS). „Żołnierze muszą najpierw przejść kwalifikację do 
jednostki [kandydaci na operatorów zaliczają selekcję], po-
tem trafiają na kilkumiesięczny KDS, gdzie uczą się m.in. 
zielonej taktyki, ale także technik linowych, współdziałania 
ze śmigłowcami, łączności i szkolą się w skokach spado-
chronowych”, mówi Krzysztof. Po zdanych egzaminach 
trafiają na szkolenie specjalistyczne. Odbywa się ono 
w jednostce, choć w przyszłości planuje się, by przygoto-
waniem łodziowców zajęło się Centrum Szkolenia Wojsk 
Specjalnych. „W jednostce prowadzimy kursy z manewro-

wania łodziami i wykonywania operacji specjalnych na mo-
rzu. Uczestniczą w nich zarówno wprawieni łodziowcy, jak 
i ci, którzy chcą nimi zostać”, wyjaśnia oficer JWF. 

Żołnierze muszą być przygotowani do wykonywania 
wielu różnych zadań. „Poszczególni operatorzy łodzi bojo-
wych szkolą się przede wszystkim w swojej specjalności. 
Ale zamienność funkcji w czasie operacji specjalnych by-
wa koniecznością, dlatego muszą być przeszkoleni także 
w innych dziedzinach”, przyznaje Krzysztof. Żołnierze 
uczą się swojej profesji w Zatoce Gdańskiej, na otwartym 
morzu, a także na rzekach. Początkowo trenują w dzień, na 

ŁODZIOWCY TO 
POTOCZNA NAZWA 

OPERATORÓW 
RÓŻNEGO TYPU 

ŁODZI BOJOWYCH. 
GRUPĘ TĘ TWORZĄ 
STRZELCY POKŁA-

DOWI, STERNICY 
CZY NAWIGATORZY
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Głównym zadaniem żoł-
nierzy Jednostki Woj-

skowej Formoza jest wyko-
nywanie operacji specjal-
nych na morzu. Komandosi 
są też przygotowani do 
działania na lądzie, w stre-
fie przybrzeżnej, na wodach 
otwartych i śródlądowych. 
Właśnie dlatego łodziowcy 
i sekcje szturmowe szkolą 
się także w rzecznych ope-

racjach specjalnych. Poza 
trenowaniem w kraju regu-
larnie wyjeżdżają do USA 
na podstawowe i zaawan-
sowane kursy organizowa-
ne przez amerykańskie Do-
wództwo Sił Specjalnych. 
Są to m.in. szkolenia Patrol 
Craft Advanced Training, 
podczas których załogi ło-
dzi bojowych ćwiczą takty-
kę rzeczną. 

MORZA, RZEKI, 
JEZIORA

spokojnym morzu, ale potem skala trudności rośnie. Final-
nie wszystkie czynności muszą wykonywać też na wzbu-
rzonej wodzie w nocy. Szkolenie załóg łodzi trwa długo 
także dlatego, że w ich środowisku walki trudno o powta-
rzalne warunki – kierunek i wysokość fal, prędkość wiatru 
czy temperatury. 

Służbę na łodziach zaczyna się zawsze od stanowiska 
strzelca pokładowego. Po kilku latach i zdobyciu odpowied-
niego doświadczenia w morskich operacjach można wejść 
na wyższy poziom wtajemniczenia, czyli zostać nawigato-
rem, sternikiem i w końcu dowódcą łodzi bojowej. Do tej 
służby trzeba mieć określone predyspozycje. Podstawowym 
kryterium jest… odporność na chorobę morską. „Ta potrafi 
dopaść każdego i nie ma przed nią obrony. Farmaceutyki 
sprzedawane na chorobę lokomocyjną nam nie służą, bo 
przytępiają inne zmysły”, mówi jeden ze sterników. Ło-
dziowcy muszą czuć morze i, jak mówią komandosi, czytać 
fale. „Jeszcze gdy służyłem w marynarce wojennej, dowód-
ca okrętu mówił, że co siódma fala na Bałtyku bywa pod-
stępna i trudna. Początkowo podchodziłem do tego z dy-
stansem, ale praca na morzu nauczyła mnie pokory i teraz 
wiem, że coś w tym jest. Zdarza się, że sam liczę fale”, 
przyznaje z uśmiechem Krzysztof.

OD A DO Z
Specyfikę służby na łodziach bojowych trudno porównać 

z doświadczeniami żołnierzy wojsk konwencjonalnych. 
Specjalsi tłumaczą to na przykładzie strzelca pokładowego. 
„Swego czasu do służby w Formozie przyszło sporo sztur-
manów z 6 Brygady Powietrznodesantowej czy 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej. Okazało się, że doświadczeni ope-
ratorzy broni pokładowej niejako muszą nauczyć się strze-
lania od nowa”, mówi oficer JWF. „Na morzu trudno jest 
uzyskać tak samo dobre wyniki jak podczas strzelania na 

lądzie. Bałtyk faluje nierytmicznie, a fale są krótkie, przez 
co łódź stale »myszkuje«”, tłumaczą morscy komandosi. 
Dlatego, jak mówią, żeby pracować na łodziach, trzeba 
mieć odpowiednie cechy charakteru. „To ciężka, wyczerpu-
jąca robota. Nadają się do niej ludzie nie tylko wytrzymali 
fizycznie, ale także rozsądni, tacy, którzy nie boją się cię-
żaru odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pasaże-
rów”, przyznają. 

Członkowie załóg łodzi bojowych szkolą się na różnego 
typu jednostkach pływających. Sternicy zaczynają naukę od 
prowadzenia małych łodzi operacyjnych, potem stopniowo 
przesiadają się na większe. Ćwiczą zasady cumowania, ma-
newrowania w porcie, a następnie taktykę w operacjach na 
pełnym morzu. Dzięki porozumieniu z szefostwem Portu 
Gdynia i Urzędem Morskim oraz zgodzie innych kapitanów 
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łodziowcy z Formozy mogą ćwiczyć także podej-
ścia do statków jeszcze przed ich wejściem do 
trójmiejskich portów. Poziom trudności takiego 
szkolenia jest stopniowany. Najpierw za dnia 
uczą się podchodzić do mniejszych i większych 
zacumowanych jednostek, potem do statków 
w ruchu. Te same szkolenia po jakimś czasie są 
prowadzone nocą, z użyciem noktowizji. 

Uznaje się, że operacje typu VBSS (visit, 
board, search and seizure), polegające na zdoby-
waniu i przeszukiwaniu statków, są największym 
wyzwaniem zarówno dla operatorów, jak i ło-
dziowców. Ci ostatni także się do nich drobia-
zgowo przygotowują. Poznają charakterystykę 
szturmowanej jednostki, jej wysokość i szero-

kość, prędkość, z jaką się porusza. Muszą też 
wskazać potencjalne drogi wejścia operatorów 
na pokład. „Mówi się, że łodziowcy zaczynają 
każdą operację, a potem ją kończą. To prawda, 
łodzie najpierw trzeba przygotować do zadania, 
a potem zadbać o nie po jego zakończeniu”, 
przyznaje „Bruce”, sternik z kilkuletnim do-
świadczeniem.

WSZYSTKO NA OKU
Łódź bojowa zwykle podchodzi do statku z du-

żą prędkością. Komandosi najpierw muszą poko-
nać odskos, czyli fale rozchodzące się za jednost-
ką. Potem przyklejają łódź do jednego z brzegów 
szturmowanego statku, barki czy promu. Muszą 
utrzymać ją w stabilnej pozycji, gdy operatorzy 
wchodzą na pokład. To jednak nie kończy zadania 
łodziowców. Podczas szturmu obserwują pokład 
jednostki i w razie potrzeby mogą wesprzeć ope-
ratorów ogniem. Żołnierze Formozy wykonali 
wiele tego typu operacji w warunkach bojowych. 
Służyli np. w polskim kontyngencie wojskowym 
podczas misji „Sophia” na Morzu Śródziemnym, 
prowadzonej pod auspicjami Unii Europejskiej, 
gdzie w razie potrzeby interweniowali na pokła-
dach podejrzewanych o kontrabandę jednostek 
i przejmowali nad nimi kontrolę. „To był dobry 
sprawdzian nie tylko dla operatorów, ale także 
właśnie dla łodziowców, którzy w nieco innych 
niż w Polsce warunkach mogli ćwiczyć podejścia 
do małych i dużych statków”, mówi Krzysztof. 

Łodziowcy są szkoleni również do skrytego 
podejścia do linii brzegowej, tzw. OTB (over the 
beach). „Tego typu operacja może mieć bardzo 
różny przebieg, bo rajdy po morzu trwają nawet 
kilka godzin. Możemy startować z portu z żoł-
nierzami albo razem z nimi desantować się ze 
statku powietrznego”, wyjaśnia „Bruce”. Do te-
go ostatniego łodziowcy przygotowują się stop-
niowo: najpierw w porcie, dopiero później na 
morzu, z wykorzystaniem np. śmigłowców. 
Mniejsze łodzie mogą być desantowane z pokła-
du Mi-17 czy Black Hawk, a większe są pod ni-
mi podwieszane. „Ponieważ operacje specjalne 
zwykle są prowadzone nocą, to i my musimy być 
w stanie przygotować łódź do tego rodzaju zada-
nia. Praca w noktowizji w falującym, zimnym 
morzu – to jest naprawdę trudne”, mówią sterni-
cy. Wyjaśniają, że dobrze wyszkolona załoga na 
napełnienie łodzi powietrzem i zamontowanie na 
niej silnika w ciemności potrzebuje kilku minut. 

Szkolenie tych specjalistów cały czas trwa, bo 
czekają ich już nowe wyzwania. Formoza przygo-
towuje się do desantowania łodziowców i sprzętu 
z samolotów transportowych.

CZŁONKOWIE ZAŁÓG 
ŁODZI BOJOWYCH 
szkolą się na różne-
go typu jednostkach 
pływających. Sterni-
cy zaczynają naukę 
od prowadzenia ma-
łych łodzi operacyj-
nych, potem stopnio-
wo przesiadają się 
na większe.
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Walczymy o wspólne dobro
Z  J a r o s ł a w e m  G r o m a d z i ń s k i m  o wpływie 

koronawirusa na szkolenie żołnierzy i konieczności masowych 
szczepień w armii rozmawia Magdalena Kowalska-Sendek.

P andemia koronawirusa trwa już ponad rok. Czy 
spodziewał się pan, że wirus zostanie z nami tak 
długo? 

Mało kto był w stanie przewidzieć, że z pandemią będzie-
my mierzyć się tyle czasu. Nie zdawaliśmy sobie też sprawy 
z tego, jakie skutki będzie miał COVID-19, tymczasem 
w jakimś stopniu zmienił on życie każdego z nas. Pandemię 
z oczywistych względów odczuło także wojsko. W pierw-
szych miesiącach 2020 roku żołnierze angażowali się przede 
wszystkim w ochronę polskich granic, co było związane 
z obostrzeniami epidemicznymi i granicznymi kontrolami 
sanitarnymi. Z czasem jednak wojsko przystąpiło do aktyw-
nej walki z pandemią. Dziś niemal 600 żołnierzy 18 Dywizji 
Zmechanizowanej pomaga medykom w szpitalach, a także 
pracownikom stacji sanepidu. Działamy też w składach grup 
wymazowych i dezynfekcyjnych. Do nowych obowiązków 
zdążyliśmy się już po prostu przyzwyczaić. 

Jaki wpływ miała pandemia korona-
wirusa na szkolenia w Dywizji?

Wojsko jest przyzwyczajone do dzia-
łania mimo różnego rodzaju ograni-
czeń: czasu, przestrzeni, sił, miejsca. 
Zagrożenie epidemiczne stanowi 
jedno z nich i musimy sobie z nim 
poradzić. Dlatego, stosując się do 
przepisów epidemicznych, udało nam 
się w ubiegłym roku w 18 Dywizji 
przeprowadzić wszystkie zaplanowane 
ćwiczenia wojskowe. 

Mimo tej staranności zaka-
żenia wśród żołnierzy się 
zdarzają…

To prawda. Jesienią 
ubiegłego roku sam zara-
ziłem się koronawiru-
sem. Na szczęście tę 
chorobę przeszedłem 
bez żadnych komplika-
cji, nawet bez gorącz-
ki. I choć czułem się 
dobrze, wirus utrzy-

mywał się w moim organizmie długo, dlatego do pracy 
mogłem wrócić dopiero po niemal trzech tygodniach izola-
cji. Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia, bo choroba 
nie zawsze ma łagodny przebieg. 

Dlatego powinniśmy się szczepić. Pan przyjął szczepion-
kę przeciw COVID-19 na początku kwietnia. 

Tak i cieszę się, że już połowa żołnierzy wchodzących 
w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej jest zaszczepiona 
przynajmniej jedną dawką. Jestem wielkim zwolennikiem 
szczepień na masową skalę, bo uważam, że to jedyny gwa-
rant zmiany sytuacji, w której się znajdujemy. Namawiam 
więc do szczepień żołnierzy, swoich współpracowników, 
agituję także rodzinę i znajomych. Pozwolą nam one wró-
cić do normalności. Poza tym jestem przekonany, że 
szczepimy się przede wszystkim dla innych. I jeśli ktoś ma 
wątpliwości, to po prostu powinien to zrobić dla wspólne-

go dobra. 

Czy szczepienia przeciwko COVID-19 wpłyną na 
dynamikę szkolenia wojska?

Przede wszystkim sprawią, że będziemy działać 
efektywniej. Teraz, planując szkolenia poligono-
we, musimy dostosowywać się do obostrzeń sa-
nitarnych, inaczej przygotowywać się do nich 

chociażby pod względem logistycznym. Każde 
większe zgrupowanie zaczynamy od badań przesie-

wowych pod kątem COVID-19. Testujemy 
wszystkich żołnierzy, by wyeliminować 

możliwość wystąpienia ogniska za-
każeń. To czasochłonny i kosz-

towny proces. Gdy się za-
szczepimy i osiągniemy 

odporność populacyj-
ną, na pewno wszystko 
stanie się prostsze. 

Gen. dyw. JAROSŁAW 

GROMADZIŃSKI jest 

dowódcą 18 Dywizji 

Zmechanizowanej.
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Ile jest nurka w czołgiście? 
To pytanie może brzmieć 

absurdalnie, ale tylko z pozoru. 
Aby się o tym przekonać, 

wystarczy zajrzeć do Ośrodka 
Szkolenia Podwodnego 

Załóg Czołgów.

CZOŁGISTA 
W CYLINDRZE

Ł U K A S Z  Z A L E S I Ń S K I

ARMIA  /  WOJSKO OD KULIS
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POZNAJCIE  
Z NAMI SPECYFIKĘ 

SŁUŻBY ŻOŁNIERZY W RÓŻ-
NYCH JEDNOSTKACH POLSKIE-
GO WOJSKA. W CYKLU WOJSKO 
OD KULIS PRZECZYTACIE O MA-
RYNARZACH, PILOTACH, LOGI-
STYKACH, ARTYLERZYSTACH, 

PRZECIWLOTNIKACH CZY 
CHEMIKACH.
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N ajpierw jakieś 3 m w górę, potem 
1,5 m w dół. Schodzę po drabince do 
wnętrza trenażera i stawiam stopy na 
stalowej płycie. Tkwią w niej dwa wła-

zy – dokładnie takie jak w czołgu. Przez jeden 
z nich wślizguję się na niższy poziom. Ciasno. 
Tak bardzo, że trudno się odwrócić. Półmrok po 
części tylko rozprasza niewielka żarówka, trochę 
światła wpada też przez bulaj. Dzięki niemu in-
struktor może zaglądać do wnętrza, by sprawdzać, 
czy kursanci nie mają problemów. Ale to później. 
Na razie zajmuję jedno z czterech siedzisk i za-
mieniam się w słuch.

ZATOPILIŚMY, WYCHODZIMY 
„Trenażer, w którym się znajdujemy, to makieta 

czołgu”, tłumaczy st. sierż. Łukasz Dobrzykowski, 
kierownik Ośrodka Szkolenia Podwodnego Załóg 
Czołgów w Czarnem. „Jego dolna część odwzoro-
wuje wnętrze PT-91 Twardy, ale faktycznie jest 
zbliżona do przedziału bojowego każdej innej 
wersji czołgu”, dodaje. Podczas szkolenia wcho-
dzi tutaj trzy- albo czteroosobowa załoga. Żołnie-
rze wkładają aparaty tlenowe ATE-1 Fanes. Zasa-
da ich działania jest prosta. Każdy człowiek wy-
dycha dwutlenek węgla, parę wodną i ciepło. 
W tym aparacie trafiają one do pochłaniacza rege-
neracyjnego. Tam powodują rozkład masy tleno-
twórczej. Do zamkniętego obiegu wraca czysty 
tlen. To właśnie on pozwoli ćwiczącym przetrwać 
najbliższe kilka minut.

Kolejny krok: żołnierze zamykają włazy, a ob-
sługa ośrodka zalewa górny przedział makiety. 
Dowódca załogi wyciąga peryskop, a przez otwór 
po nim do wnętrza, w którym siedzą czołgiści, 
wlewa się woda. Teraz potrzeba jeszcze kilku mi-
nut, by wyrównać ciśnienie w obu częściach tre-
nażera. Kiedy tak się stanie, dowódca sześć razy 
uderza w stalową płytę ponad swoją głową. Dla 
instruktorów ten sygnał oznacza: „zatopiliśmy 
czołg i wychodzimy z niego”. Żołnierze otwierają 
właz, a potem jeden po drugim wypływają na ze-
wnątrz. O kolejności ewakuacji decyduje dowód-
ca. Żelazna zasada mówi jednak, że to on opusz-
cza czołg jako ostatni. 

„Kiedy siedzisz w ciasnym, zamkniętym wnę-
trzu i nagle zaczyna się na ciebie lać woda, wra-
żenie jest naprawdę ogromne”, przyznaje 
chor. Tomasz Potęga z Ośrodka Szkolenia Le-
opard, który podlega 10 Brygadzie Kawalerii 
Pancernej w Świętoszowie. Nie zmienia tego 
uczucia nawet świadomość, że w razie komplika-
cji zalany przedział można w dwie, trzy sekundy 
osuszyć. Aby w takiej sytuacji nie stracić głowy, 
trzeba się z tym po prostu oswoić. I dlatego M
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Do trenażera wcho-
dzi trzy- albo cztero-
osobowa załoga. 
Żołnierze mają apa-
raty tlenowe. To one 
pozwolą im prze-
trwać najbliższe 
kilka minut.
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Co wyróżnia ośrodek, którym 
pan kieruje, spośród innych 
jednostek polskiej armii?

To jedyna w kraju placówka, która 
przygotowuje żołnierzy do ewakuacji 

z zalanego czołgu. Kurs musi zaliczyć 
każdy czołgista służący w polskiej ar-
mii. W Czarnem zapewniamy odpo-
wiednie warunki. Basen i trenażery 
pozwalają zorganizować zajęcia w ta-

ki sposób, by skala trudności była 
stopniowana. Żołnierze szkolą się pod 
okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów oraz personelu medycznego. Do 
tego poszczególne etapy kursu odby-

Ł u k a s z a 
D o b r z y k o w s k i e g o 

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

każdy czołgista w polskiej armii musi przejść szkolenie 
w ośrodku w Czarnem.

PRZEPRAWA PRZEZ WIELKĄ RZEKĘ
Czołg pod wodą? Laikowi taki obrazek może się wydawać 

dziwny. Ale to pozory. Jednym z nieodłącznych elementów 
pancernego rzemiosła jest bowiem forsowanie rzek, kanałów, 
słowem: przeszkód wodnych. „W przypadku czołgów  
Leopard takie przeprawy możemy podzielić na trzy katego-
rie. Mają one związek z głębokością przeszkody”, wyjaśnia 
chor. Potęga. Jeśli nie przekracza ona 1,2 m, czołgu nie trze-
ba w żaden szczególny sposób zabezpieczać. „Taką przeszko-
dę pokonuje, brodząc. W tym czasie wieża może się swobod-
nie obracać, a uzbrojenie pracować”, tłumaczy podoficer. 

Do głębokości 2,25 m mamy do czynienia z tzw. głębokim 
brodzeniem. Zanim leopard wjedzie do wody, jego wieża 
i przedział napędowy zostają uszczelnione. Zabiegu tego 
można dokonać za pomocą centralnego układu hydraulicz-
nego. Dodatkowo na właz dowódcy montuje się kołnierz, 
który zwiększa wysokość czołgu. I wreszcie kategoria trze-
cia – kiedy rzeka czy kanał są na tyle głębokie, że czołg 
podczas jazdy po prostu znika pod wodą. „Przed taką prze-
prawą leopard jest zabezpieczany tak, jak przed głębokim 
brodzeniem. Z jednym wyjątkiem: na właz montuje się ko-
min powietrzny”, wyjaśnia chor. Potęga. To kilkumetrowa 
rura doprowadzająca powietrze do przedziału bojowego i ko-
mory silnika. Miejsce u jej szczytu zajmuje dowódca, który 
utrzymuje stały kontakt z załogą i naprowadza kierowcę. 
W ten sposób leopardy są w stanie pokonywać przeszkody 
o głębokości sięgającej nawet 4 m. 

Załóżmy jednak, że podczas przeprawy doszło do awarii, 
a czołg utknął na środku rzeki. „W takim wypadku załoga 
leoparda może poczekać wewnątrz pojazdu, aż ten zostanie 
wydobyty na brzeg, albo opuścić go przez komin powietrz-
ny”, wyjaśnia chorąży. „Tyle że zawsze musimy się liczyć 
z poważniejszymi komplikacjami”, dodaje. Silny nurt może 
na przykład zerwać komin albo zepchnąć czołg na większą 
głębokość, gdzie pojazd zacznie nabierać wody. Wtedy na-
wet załogom leopardów przyda się wiedza, w jaki sposób 
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Funkcjonuje na terenie jednostki woj-

skowej nr 4580 w Czarnem na Pomo-

rzu. Zajmuje XIX-wieczny budynek,  

w którym niegdyś mieściła się kantyna 

81 Toruńskiego Pułku Artylerii Polowej, 

gdy miejscowość nosiła jeszcze niemiec-

ką nazwę Hammerstein. W granicach Pol-

ski znalazła się dopiero po II wojnie świa-

towej. Wtedy w Czarnem zaczęły stacjo-

nować m.in. 28 Pułk Czołgów Średnich 

i 64 Pułk Zmechanizowany. W kolejnych 

latach garnizon przechodził wiele zmian. 

W latach osiemdziesiątych działał tam 

Ośrodek Szkolenia Kierowców, przygoto-

wujący żołnierzy do prowadzenia czołgów. 

I właśnie w jego strukturach, w 1986 ro-

ku powołano do życia Ośrodek Szkolenia 

Podwodnego. Pod koniec 2009 roku 

Ośrodek Szkolenia Kierowców został roz-

formowany, a Ośrodek Szkolenia Podwod-

nego stał się częścią Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych w Poznaniu. 

OŚRODEK SZKOLENIA 
PODWODNEGO ZAŁÓG CZOŁGÓW

39

WYPOSAŻENIE

wają się w wodzie, której temperatura 
sięga 30ºC. Z drugiej strony, bardzo 
ważny dla nas jest realizm: zalewane 
podczas ćwiczeń wnętrze makiety 
czołgu jest bardzo zbliżone do rzeczy-
wistego przedziału bojowego. 

Kto tworzy obsadę ośrodka?
Nie jest ona zbyt liczna. W sumie na 

personel ośrodka składa się czterech 
żołnierzy i pracownik gospodarczy. 
Przeszli oni specjalistyczne szkolenia 
związane z obsługą trenażerów i kurs 

BHP. Mają też inne kwalifikacje. Ma-
my na przykład ratownika medyczne-
go, który służy w ochotniczej straży 
pożarnej, czy instruktora nurkowania. 
Ja sam jestem byłym nurkiem zawodo-
wym Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz płetwonur-
kiem P2 CMAS o kilku specjalno-
ściach. Mam także około 25-letni staż 
jako ratownik wodny. Brałem udział 
w wielu akcjach poszukiwawczych 
oraz przy wydobywaniu zwłok z wo-
dy. Członkowie naszego personelu re-

gularnie się szkolą i zdobywają nowe 
kompetencje.

Jakich ludzi potrzebujecie?
Na razie personel ośrodka nie będzie 

powiększany. Nie ma takiej potrzeby. 
Niewykluczone jednak, że stanie się 
tak w przyszłości, ponieważ w planach 
jest budowa całkowicie nowego kom-
pleksu w Poznaniu.

St. sierż. Łukasz Dobrzykowski

jest kierownikiem Ośrodka Szkolenia 

Podwodnego Załóg Czołgów w Czarnem.

Ośrodek Szkolenia Podwodnego Załóg 

Czołgów dysponuje basenem oraz 

dwoma trenażerami. Głębokość basenu 

waha się od 1,5 m do 2,5 m. Czołgiści 

zanurzają się w nim, by ćwiczyć oddy-

chanie w aparacie tlenowym ATE-1 Fa-

nes. Pierwszy z trenażerów to wysoki na 

kilka metrów cylinder. Jest w stanie po-

mieścić dokładnie 2923 l wody. Na jego 

dnie zostały zainstalowane siedziska dla 

ćwiczących. Wnętrze cylindra jest oświe-

tlone i wyposażone w kamerę, która 

przekazuje obraz instruktorom. W jego 

ścianie zamontowano bulaj, przez który 

można obserwować kursantów. Drugi 

z trenażerów to makieta czołgu. Kilku-

metrowy walec mieści 4732 l wody. Po-

dzielony został na dwie części. Dolna, 

która podczas ćwiczeń jest zalewana, 

imituje przedział bojowy czołgu PT-91 

Twardy. Ona także jest oświetlona, wypo-

sażona w bulaj i kamerę monitoringu.

ŻEBY ZNA-
LEŹĆ SIĘ 

W TRENAŻE-
RZE, TRZEBA 

NAJPIERW 
ZALICZYĆ 
ZAJĘCIA 

W BASENIE

M
O

N
I

K
A

 
T

R
A

J
D

O
S

-
G

I
E

J
D

A
S

Z



40

nr 5  /  MAJ 2021  /  POLSKA ZBROJNA

Jednym z nieodłącz-
nych elementów pan-
cernego rzemiosła 
jest forsowanie prze-
szkód wodnych.

samodzielnie wypłynąć z przedziału bojowego. 
Dla czołgistów, którzy korzystają z maszyn star-
szych typów, taka umiejętność ma znaczenie fun-
damentalne. W T-72 na przykład średnica rury 
doprowadzającej powietrze jest zbyt mała, by 
mógł się przez nią przecisnąć człowiek. Tak więc 
czołgiści regularnie zjeżdżają do Czarnego, by 
ćwiczyć. I nie ma tu znaczenia, czy na co dzień 
służą w załodze leoparda czy twardego.

OBIEG ZAMKNIĘTY 
Pancerniacy nie od razu jednak są rzucani na 

głęboką wodę. Zajęcia w makiecie czołgu stanowią 
zwieńczenie cyklu, który rozpoczyna się... w Gdy-
ni. W tamtejszym Ośrodku Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków Wojska Polskiego kursanci prze-
chodzą test tolerancji tlenowej. „Odbywa się on 
w komorze dekompresyjnej. W jej wnętrzu odtwa-
rzane są warunki odpowiadające tym, jakie panują 
na głębokości 18 m. Kursanci oddychają czystym 
tlenem, a specjaliści z ośrodka obserwują reakcję 
ich organizmów”, wyjaśnia st. sierż. Dobrzykowski. 
Jeśli sprawdzian wypadnie pomyślnie, czołgiści 
pojawiają się w Czarnem. 

W pierwszych dniach przyswajają teorię. Potem 
przechodzą na baseny. Zanim jednak wejdą do 
wody, oswajają się z aparatami tlenowymi. Wkła-
dają je, a potem krążą po sali, wykonując różne 
ćwiczenia. Wreszcie czas na pierwszy z basenów. 
Kształt ma jak najbardziej klasyczny – szeroka, 
otwarta niecka, tyle że podzielona na dwie części. 
W pierwszej głębokość sięga 1,5 m, w drugiej jest 
o metr więcej. „Kursanci w każdej z nich spędza-
ją po 20 minut”, informuje mł. chor. Przemysław 
Jaskuła, instruktor z Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Poznaniu, który prowadzi zajęcia. 

Podchodzę do krawędzi basenu i przechylam 
się przez barierkę. W jasnej toni widzę kilka osób. 
Siedzą na dnie. Z brzegu obserwuje ich instruk-
tor-sygnalista. W ręku trzyma linkę, która sięga 
pod wodę. Drugi jej koniec trzyma dowódca zało-
gi. Komunikują się za pomocą szarpnięć. Jedno 

z góry oznacza pytanie: „jak się czujesz?”, jedno 
z dołu – odpowiedź: „czuję się dobrze”. Dwa – 
odpowiednio: „naprzód” oraz „idę naprzód”, trzy: 
„wychodź z wody” i „wychodzę z wody”. „Sam 
moment zejścia pod wodę jest stresujący, ale to 
uczucie szybko mija. Wystarczy pamiętać o pod-
stawowych zasadach. Na przykład tej, że czystym 
tlenem oddycha się inaczej niż powietrzem. Nale-
ży robić głębokie i spokojne wdechy”, opisuje 
sierż. Marcin Mołdawa, dowódca czołgu T-72 
i pomocnik dowódcy 1 plutonu z 1 Brabanckiego 
Batalionu Czołgów w 34 Brygadzie Kawalerii 
Pancernej z Żagania. 

Kto zaliczy basen, może przejść do sąsiedniej 
sali. Tam na kursantów czeka pierwszy z trenaże-
rów – wysoki na kilka metrów cylinder z czterema 
siedziskami przy ścianach. Kiedy czołgiści na 
nich usiądą, wnętrze zostanie zalane. „Ćwiczący 
spędzą pod wodą około kwadransa”, wyjaśnia 
chor. Jaskuła. Tak jak na basenie, będą oddychać 
przy użyciu aparatu ATE-1 Fanes, a dłonie zaci-
sną na uchwytach solidnych ciężarków. Wszystko 
po to, by kamizelki wypornościowe nie wypchnę-
ły ich na zewnątrz. Wnętrze tuby jest oświetlone, 
wyposażone w bulaj i kamerę monitoringu. Co 
ważne, również stąd w mgnieniu oka można spu-
ścić całą wodę. Komfort? Być może. Ale już nie 
taki jak na basenie. Cylinder jest dużo mniej prze-
stronny i wody nad głowami ćwiczących jest jak-
by trochę więcej. Mają przedsmak tego, co czeka 
ich w stojącej obok makiecie czołgu.

„Zajęcia w trenażerach rzeczywiście mogą pod-
nieść poziom adrenaliny, ale zapewniam, że są cał-
kowicie bezpieczne. Monitoring i systemy awaryj-
nego spustu wody to jedno. Co równie ważne, nad 
kursantami przez cały czas czuwają lekarz i załoga 
karetki. Bez nich szkolenie nie mogłoby się nawet 
rozpocząć”, zapewnia st. sierż. Dobrzykowski. 
A kpr. Jacek Ogiela, dowódca czołgu z 34 Bryga-
dy, podkreśla: „Szkolenie zdecydowanie odbiega 
od naszych codziennych zajęć. Ale to sprawia, że 
jest jeszcze ciekawsze”.

CZOŁGIŚCI REGULARNIE ZJEŻDŻAJĄ 
DO CZARNEGO, BY ĆWICZYĆ. I NIE MA 
TU ZNACZENIA, CZY NA CO DZIEŃ SŁUŻĄ 
W ZAŁODZE LEOPARDA CZY TWARDEGO

40 ARMIA  /  WOJSKO OD KULIS





nr 5  /  MAJ 2021  /  POLSKA ZBROJNA

42 ARMIA  /  TECZKA AKT PERSONALNYCH
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H O B B Y :

Data i miejsce urodzenia: 3 marca 

1983 roku, Nowa Sól.

Zajmowane stanowisko:  

zastępca dowódcy plutonu/

dowódca obsługi samobież-

nego przeciwlotniczego ze-

stawu rakietowego Poprad 

w 4 Zielonogórskim Pułku 

Przeciwlotniczym 

im. gen. dyw. Stefana  

Roweckiego „Grota”. 

Tradycje wojsko-

we: dziadek wal-

czył w czasie 

II wojny świato-

wej, ojciec i brat 

odbyli zasadni-

czą służbę  

wojskową.

W wojsku 

służy od: 

1 października 

2002 roku.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz liczne 

specjalistyczne kursy i szkolenia.

śmierć mojego kolegi.

po ukończeniu szkoły zawodowej upomniała się o mnie WKU. Zasad-

niczą służbę wojskową odbyłem w Czerwieńsku. Nabrałem szacunku 

do munduru i zdecydowałem, że chcę służyć swojej ojczyźnie.

zawsze marzyłem o zdobyciu stopnia sierżanta i choć nadal chcę się roz-

wijać, to uważam, że jest to najpiękniejszy stopnień w Wojsku Polskim.

E D U K A C J A  W O J S K O W A :

P R Z E Ł O M O W E  W Y D A R Z E N I E  W  Ż Y C I U :

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

M O J E  N A J W I Ę K S Z E  O S I Ą G N I Ę C I E : 

karabin maszynowy kalibru 7,62 mm KM PK i pistolet Sig Sauer P226.

poświęcam czas najbliższym oraz uczestniczę w zajęciach  

z Samodzielną Jednostką Strzelecką SJS 4053 z Zielonej Góry.

N A J L E P S Z A  B R O Ń :

C O  R O B I Ę  P O  S Ł U Ż B I E :

SŁUŻYŁEM W IRAKU, 
AFGANISTANIE I TRZYKROTNIE 
W KOSOWIE

SIERŻ. MARCIN SKOWRON

wędkarstwo
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44 ARMIA  /  CYBERBEZPIECZEŃSTWO

T O M A S Z  Z D Z I K O T

Chroń siebie i bliskich
Uwaga opinii publicznej w ostatnich tygodniach skupiła się na ogromnym wy-

cieku danych z serwisu Facebook. Na jednym z hakerskich forów opubliko-
wano dane grupy 533 mln użytkowników serwisu, w tym przeszło 2,6 mln Pola-
ków. Wśród nich znalazły się: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz 
często adres e-mail, płeć, stan cywilny, miasto oraz zawód. Nie ma haseł ani też 
np. prywatnych wiadomości, więc komentatorzy często uspokajali, że nic takiego 
się nie stało. To przecież nie pierwszy taki przypadek i na pewno nie ostatni. Czy 
jednak faktycznie nic się nie stało? 

Wśród ekspertów najczęściej wskazuje się na możliwości wykorzystywania pozy-
skanych w ten sposób danych w celach marketingowych czy też do prowadzenia 

kampanii phishingowych lub kradzieży tożsamości. Analizy przeprowadzone na zbiorze danych 
przez specjalistów z serwisu Niebezpiecznik.pl wskazują jednak na inne ryzyko. Możemy oczy-
wiście dowiedzieć się, że wśród polskich użytkowników, których dane upubliczniono, najpopu-
larniejsze imiona to Anna, Agnieszka i Piotr, wśród nazwisk dominują Nowak i Kowalski i po-
chodzą oni z Warszawy, Wrocławia lub Krakowa. Wśród dziesięciu najczęściej wskazywanych 
przez polskich użytkowników Facebooka miejsc zatrudnienia na pierwszej pozycji znajdują się 
prowadzący własną działalność gospodarczą (22,5 tys.), na trzeciej emeryci (5137), a na drugiej 
szeroko opisywana w mediach grupa blisko 16 tys. osób określających się hasłem „Szlachta nie 
pracuje”. W pierwszej dziesiątce miejsc pracy można znaleźć zaledwie trzy realne instytucje, 
w tym Poczta Polska jest na czwartej pozycji, a na dziesiątej Biedronka. Na piątej pozycji upla-
sowało się Wojsko Polskie. I dlatego jest to potencjalnie bardzo niebezpieczna praktyka. 

Poradniki bezpiecznego zachowania w sieci podkreślają, że serwisy społecznościowe to ro-
dzaj wielkiego okna wystawowego. Wszelkie publikowane informacje należy traktować jako 
ogólnodostępne i niemożliwe do usunięcia. Dlatego też pracując lub pełniąc służbę w wojsku 
i innych instytucjach obszaru bezpieczeństwa, ze szczególną ostrożnością należy podchodzić 
do wszelkich informacji udostępnianych online. Znajomość personaliów żołnierzy i pracowni-
ków Wojska Polskiego może stanowić ułatwienie w prowadzeniu wrogich operacji. Nie potrze-
ba bogatej wyobraźni, by domyślić się, do jakich celów może być wykorzystana taka wiedza 
zbudowana z pozornie mało istotnych danych. W zasadzie w ogóle nie potrzeba do tego wy-
obraźni. Wystarczy chwila, by sprawdzić, jakie działania były podejmowane w ciągu ostatnich 
lat wobec ukraińskich żołnierzy walczących z rosyjską agresją. 

W dostępnym w sieci poradniku wydanym przez 18 Dywizję Zmechanizowaną słusznie 
podkreśla się, że „każdy fragment danych sam w sobie może być́ nieszkodliwy, ale w połą-
czeniu z innymi źródłami staje się́ trójwymiarowym obrazem ciebie, który może stanowić́ 
zagrożenie”. Również w ogólnodostępnym vademecum autorstwa Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrze-
ni i Sztabu Generalnego WP stwierdza się jednoznacznie, że internet 
„jest potężną́ bazą danych, która gromadzi wiele informacji o każdym 
z nas, a także naszych najbliższych”. Wskazano też generalną zasadę, 
której powinni hołdować zwłaszcza żołnierze i pracownicy resortu 
obrony narodowej: „Chroń́ siebie i osoby, które są dla Ciebie ważne, 
uważaj na dane, które wprowadzasz”.

TOMASZ ZDZIKOT jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Był wiceministrem obrony narodowej 

oraz pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
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46 ARMIA  /  WETERANI

Dobry dowódca, który dbał o podwład-
nych. Życzliwy, koleżeński, profesjona-
lista. Tak o kpt. Sławomirze Stróżaku 
mówią żołnierze, którzy służyli pod je-

go rozkazami. „Wojsko siedziało w nim od dziec-
ka”, wspomina Agata Stróżak, matka kapitana. 
Kilkuletni Sławek kleił modele czołgów i samolo-
tów, kilkunastoletni Sławomir, uczeń technikum, 
zapisał się do sekcji spadochronowej i twierdził, 
że zostanie komandosem. Ukończenie Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we 
Wrocławiu było kolejnym krokiem w realizacji 
marzeń o karierze wojskowej. Tak jak zaplanował, 
trafił do 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego 
w Bielsku-Białej. Młody oficer dowodził najpierw 
plutonem, a potem kompanią.

„Jako dowódca miał poważanie. Dużo się od 
niego nauczyłem”, mówi sierż. Jacek Wojtaś. 
I opowiada o wędrówkach po górach. Podczas 
ćwiczeń z taktyki kpt. Stróżak prowadził żołnie-
rzy nieprzetartymi szlakami po beskidzkich gó-
rach i organizował marsze kondycyjne. Zdobyte 
wówczas umiejętności przydały się podczas misji 
w Kosowie, dokąd w 1999 roku bielscy spado-
chroniarze wyjechali na pierwszą zagraniczną mi-
sję w ramach NATO, w czasie której Stróżak był 
dowódcą 3 plutonu szturmowego 1 kompanii 
szturmowej. 

SŁUŻBA PASJĄ
W 18 Batalionie Desantowo-Szturmowym 

(obecnie powietrznodesantowym) Sławomir 

Stróżak był instruktorem spadochronowym 
III klasy. „Umiał przekazać wiedzę, ciekawie 
prowadził zajęcia”, dodaje sierż. Wojtaś. Żoł-
nierze widzieli, że spadochroniarstwo było 
wielką pasją ich dowódcy. 
Na szkoleniach nie tylko 
tłumaczył im, jak jest zbu-
dowany spadochron, ale 
przed skokiem osobiście 
sprawdzał, czy został on 
dobrze złożony. 

„Mieliśmy do niego za-
ufanie, bo był profesjonali-
stą – dokładny, skrupulatny 
i  odważny”,  wspomina 
ppor. Adam Więciorek, 
który służył pod rozkazami 
kpt. Sławomira Stróżaka. 
Opowiada, że jako dowód-
ca kapitan dbał o żołnierzy, 
gdy pełnił służbę oficera dyżurnego, np. spraw-
dzał, czy wydawane przez kuchnię porcje są 
równej wielkości.

Żołnierze lubili prowadzone przez niego szko-
lenia. Organizował je w taki sposób, aby wzbu-
dzać zainteresowanie, np. łączył taktykę z ele-
mentami treningu wspinaczkowego. „Nie musie-
liśmy mieć na zajęciach specjalistycznego 
sprzętu, bo do zjazdów ze skał czy kamienioło-
mów w tzw. kluczu wystarczyła lina”, opowiada 
ppor. Więciorek. Podczas blisko 40-kilometro-
wego marszu kondycyjnego z Wisły do Bielska-

Nadal jest  
wśród nas

W listach do matki pi-
sał o tym, jak poma-
gał Irakijczykom 
w odbudowie znisz-
czonych wojną szkół 
i wodociągów. Ani 
słowem nie wspomi-
nał o niebezpieczeń-
stwie, atakach na 
polskich żołnierzy.

Kpt. Sławomir Stróżak zginął 8 maja 2004 roku.  
Ale uratował przed śmiercią swoich żołnierzy.
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st. sierż. Kazimierz Boroch 
7 maja 1997 roku, UNIFIL Liban

mł. chor. sztab. Marek Krajewski 
8 maja 2004 roku, PKW Irak

kpt. Sławomir Stróżak 
8 maja 2004 roku, PKW Irak

kpr. Wiktor Ciereszko 
12 maja 1976 roku, UNEF II Egipt

kpr. Zbigniew Grochowina 
12 maja 1976 roku, UNEF II Egipt

st. chor. sztab. Aleksander Safon 
19 maja 1975 roku, UNEF II Egipt

st. szer. Józef Stępniak 
19 maja 1975 roku, UNEF II Egipt

st. szer. Tomasz Ługowski 
21 maja 2000 roku, KFOR Kosowo

st. chor. Andrzej Bakselerowicz 
25 maja 1993 roku, UNTAC Kambodża

kpr. Tomasz Chmura 
29 maja 1994 roku, UNDOF Syria

Pamiętamy
P O L E G L I
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-Białej kpt. Stróżak dał się poznać jako twardy facet z charak-
terem. Żołnierze, którzy doznali po drodze jakiegoś urazu, 
zwykle korzystali z pomocy medycznej i schodzili z trasy. 
Kapitan miał kontuzję stopy, ale się uparł, że dojdzie. Kulał, 
ale nie odpuścił. „Chciał ukończyć marsz ze swoimi żołnie-
rzami”, dodaje ppor. Więciorek. 

Spadochroniarstwo (miał na koncie 300 skoków) nie było 
jedyną pasją Sławomira Stróżaka. Chętnie też nurkował 
i działał w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

TRAGICZNA MISJA 
W 2004 roku żołnierze 18 Batalionu wyjechali na kolejną 

misję. Na II zmianie PKW Irak Sławomir Stróżak dowodził 
plutonem, potem kompanią rozpoznawczą. Ze swoimi żoł-
nierzami stacjonował w Camp Charlie. W listach do matki 
pisał o tym, jak pomagał Irakijczykom w odbudowie znisz-
czonych wojną szkół i wodociągów. Ani słowem nie wspo-
minał o niebezpieczeństwie, wybuchających minach pułap-
kach czy atakach na polskich żołnierzy patrolujących środ-
kowo-południowy rejon Iraku. Tymczasem miał za sobą 
dziesiątki patroli, bywało, że wyjeżdżał na nie nawet dwa ra-
zy dziennie. „Nie unikał niebezpieczeństwa, był odważny, 
ale nigdy nie szarżował”, podkreśla sierż. Wojtaś, który czę-
sto jeździł z dowódcą. Kapitan należał do grona oficerów, 
którzy sami muszą wszystko sprawdzić, zanim wydadzą roz-
kaz. Tak było również 8 maja 2004 roku. 

To był rutynowy przejazd polskiego patrolu zmotoryzo-
wanego złożonego z kilku samochodów. W drodze powrot-
nej do bazy kpt. Sławomir Stróżak odebrał meldunek od ja-
dącego w pierwszym honkerze żołnierza, który zauważył 
podejrzany przedmiot na poboczu. Kazał zatrzymać kolum-
nę w bezpiecznej odległości i poszedł sprawdzić, co leżało 
przy drodze. Mógł wysłać podwładnego, ale sam chciał 
ocenić zagrożenie. To była mina pułapka, którą terroryści 
odpalili zdalnie. Ciężko rannego oficera przetransportowa-
no do szpitala w Bagdadzie. Niestety, obrażenia okazały 
się zbyt poważne. Dzięki odwadze Stróżaka nie było więcej 
ofiar. Gdyby bomba wybuchła pod honkerem, nie przeżył-
by nikt z załogi. 

W batalionie zapamiętano kpt. Stróżaka jako doskonałe-
go dowódcę i wspaniałego kolegę. 2 kompania szturmowa 
przyjęła jego imię. „Była to decyzja bez precedensu”, pod-
kreśla por. Damian Główka, oficer prasowy 18 Batalionu 
Powietrznodesantowego. „Żołnierze zyskali patrona, któ-
rym został ich kolega. Ten fakt pomaga nam kultywować 
pamięć o śp. kpt. Stróżaku. W pomieszczeniach kompanii 
znajduje się poświęcona mu gablota, a na ścianach wiszą 
zdjęcia z różnych okresów jego służby. Dzięki temu jest 
wśród nas. Pamiętamy o wszystkich rocznicach związanych 
z tragicznie zmarłym oficerem. Jest bohaterem, zasłużył, 
aby pamięć o nim się nie zatarła”.
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Aby efektywnie dbać o bezpieczeństwo 
polskiej przestrzeni powietrznej, 

wojsko potrzebuje systemu kierowania walką 
przeciwlotniczą, który pozwoli w sposób 

zautomatyzowany współdziałać z sojusznikami z NATO. 

W JEDNEJ SIECI

MILITARIA
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otencjał przeciwlotniczy Sił Zbrojnych RP tworzą 
trzy pułki przeciwlotnicze, brygada rakietowa 
obrony powietrznej oraz pododdziały przeciwlot-
nicze w brygadach i pułkach wojsk lądowych. 
Podstawowym uzbrojeniem pułków przeciwlotni-
czych są zestawy rakietowe 9K33M2/M3 Osa 
i 2K12 Kub, a jedynej brygady rakietowej obrony 
– zestawy S-125 Newa i S-200 Wega. Wymienio-
ne typy uzbrojenia to konstrukcje wywodzące się 
z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia. I choć od czasu ich wej-
ścia do służby były ulepszane i modernizowane, 
trudno je porównywać z najnowszymi rakietowy-
mi systemami przeciwlotniczymi. Mają ograni-
czone możliwości zwalczania dużej liczby celów, 
brakuje im też zdolności do niszczenia pocisków 
balistycznych i manewrujących przeciwnika.

NOWA TARCZA
Receptą na te bolączki jest program moderniza-

cji wojsk przeciwlotniczych „Tarcza Polski”, któ-
ry przewiduje zakup nowoczesnych systemów ra-
kietowych średniego zasięgu Wisła oraz krótkiego 
zasięgu Narew. Wisła zastąpi w linii systemy 
S-125 i S-200, a Narew – osy i kuby. Program 
przewiduje także unowocześnienie najniższej war-
stwy ochrony przeciwlotniczej kraju przez wpro-
wadzenie zautomatyzowanych systemów walki, 
i ta część programu jest realizowana najlepiej. Do 
jednostek trafiły niedawno samobieżne zestawy 
rakietowe Poprad, których efektor – rakieta prze-
ciwlotnicza Piorun – uznawany jest za jedną 
z najlepszych konstrukcji na świecie. Unowocze-
śniamy także lufową broń bardzo krótkiego zasię-
gu. Siły zbrojne rozpoczęły niedawno wdrażanie 
do służby przeciwlotniczego systemu rakietowo-
-artyleryjskiego Pilica, czyli zestawów łączących 
w sobie pioruny i armaty ZUR-23-2, które dzięki 
zautomatyzowanemu prowadzeniu ognia będą sta-
nowić spore wyzwanie dla samolotów, śmigłow-
ców czy dronów wroga. 

Pierwsze dwie baterie systemów Patriot, czyli 
polskiej Wisły, trafią do kraju za rok, a umowy 
w sprawie Narwi jeszcze nie podpisano. 

Aby w pełni wykorzystać jej możliwości, Siły 
Zbrojne RP muszą jednak pozyskać system kie-
rowania walką przeciwlotniczą, który będzie 

umożliwiać w zautomatyzowany sposób współ-
pracę z jednostkami naszych sojuszników. Nie 
mówimy tutaj o systemach poziomu operacyjne-
go – jak m.in. Dunaj II, który jest naszą bramą 
do natowskiego zintegrowanego systemu obrony 
powietrznej i przeciwrakietowej NATINAMDS 
(NATO Integrated Air and Missile Defence Sys-
tem), ponieważ ten jest wyposażony we wszyst-
kie interfejsy i protokoły niezbędne do bez-
piecznej wymiany z naszymi sojusznikami da-
nych o najwyższych klauzulach tajności, czy 
systemie wsparcia dowodzenia 3 Brygady Ra-
kietowej Obrony Powietrznej o kryptonimie 
Przelot-SAMOC, który po otrzymaniu akredyta-
cji będzie w pełni zdolny do współpracy z part-
nerami NATO oraz pozyskiwanymi nowocze-
snymi systemami OPL.

Chodzi o system wsparcia dowodzenia pozio-
mu taktycznego, którym posługują się wszystkie 
nasze pułki przeciwlotnicze, dywizjony przeciw-
lotnicze w brygadach ogólnowojskowych, zme-
chanizowanych i pancernych oraz dowódcy pluto-
nów i drużyn przeciwlotniczych w całych siłach 
zbrojnych. Obecnie używane rozwiązanie o kryp-
tonimie Łowcza-Rega nie ma technicznych możli-
wości do automatycznej pracy w interoperacyjnej 
sieci dowodzenia z naszymi sojusznikami, nie li-
cząc wymiany informacji o sytuacji powietrznej 
za pomocą interfejsu LLAPI (Low Level Air Pic-
ture Interface).

SYSTEM SPRZED LAT
Dla jasności, Polska nie ma co się wstydzić sys-

temu Łowcza-Rega. Prace nad rodzimym (zależa-
ło nam wówczas na niezależności od ZSRR) 
zautomatyzowanym system walki przeciwlotni-
czej dla wojsk lądowych oraz marynarki wojennej 
rozpoczęliśmy pod koniec lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Miał on, z jednej strony, zbierać 
z różnych źródeł informacje o bieżącej sytuacji 
powietrznej i przekazywać je błyskawicznie, 
w zautomatyzowany sposób do poszczególnych 
stanowisk dowodzenia, a z drugiej – umożliwiać 
dowódcom wyższych szczebli wskazywanie kon-
kretnych celów do zniszczenia, nie tylko przez 
pododdziały ogniowe, lecz także poszczególne 
działa czy wyrzutnie. 

P
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Prace inżynieryjne nad Łowczą, bo taki kryptonim otrzy-
mał ten projekt, ruszyły w połowie lat osiemdziesiątych. 
Prototyp systemu teleinformatycznego oraz pierwszego po-
jazdu dowodzenia, na którym miano go zainstalować (gąsie-
nicowy MLTB), przygotowano pod koniec dekady. Potem 
przyszła transformacja ustrojowa, potrzeby modernizacji ar-
mii zeszły na dalszy plan i wejście do służby Łowczej trzeba 
było poczekać aż do 1998 roku, a na jej pełną funkcjonal-
ność – do 2002 roku, kiedy do jednostek trafił system Rega, 
odpowiadający za terenową część dowodzenia obroną prze-
ciwlotniczą. 

Kiedy Łowcza-Rega powstawała w latach osiemdziesią-
tych i rozwijała się w dziewięćdziesiątych, spełniała wszyst-
kie wymagania Sił Zbrojnych RP. Przez ponad 20 lat użytko-

wania nie była jednak unowocześniana i z roku na rok coraz 
bardziej odstawała od rozwiązań stosowanych na całym 
świecie, a przede wszystkim przez sojuszników z NATO. 

TRWAJĄ POSZUKIWANIA
Polska armia zdaje sobie doskonale sprawę z tego proble-

mu. Kilkanaście miesięcy temu Inspektorat Uzbrojenia 
MON uruchomił program modernizacji systemu Łowcza-
-Rega. „W efekcie fazy analityczno-koncepcyjnej zostaną 
opracowane dokumenty, w których będą określone możli-
wości modernizacji systemu Łowcza-Rega lub inne reko-
mendacje wskazujące na przykład na potrzebę pozyskania 
nowego typu sprzętu wojskowego”, wyjaśnia mjr Krzysztof 
Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia. Jednym 
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DO JEDNOSTEK TRAFIŁY NIEDAWNO 
SAMOBIEŻNE ZESTAWY RAKIETOWE 
POPRAD, KTÓRYCH EFEKTOR – RAKIE-
TA PRZECIWLOTNICZA PIORUN – UZNA-
WANY JEST ZA JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH 
KONSTRUKCJI NA ŚWIECIE
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z etapów tej fazy był dialog techniczny z przemy-
słem zbrojeniowym. W 2020 roku zgłosiły się do 
niego cztery podmioty – trzy polskie: Teldat, 
PIT-Radwar i GISS, oraz włoski koncern zbroje-
niowy Leonardo. Do rozmów z wojskiem nie do-
puszczono tylko spółki GISS. 

Przedstawiciele polskiej armii mają sprecyzowa-
ne oczekiwania wobec unowocześnienia systemu 
kierowania walką przeciwlotniczą. „Chcemy, aby 
modernizacja systemu Łowcza-Rega zapewniła 
wojskom obrony przeciwlotniczej nowe zdolności 
w dziedzinie wymiany informacji do klauzul tajne 
oraz NATO SECRET w standardzie JREAP-C 
[Joint Range Extension Applications Protocol, na-
towski protokół umożliwiający przesyłanie danych 
na duże odległości] oparty na protokole LINK 16. 
Oczekujemy, że przez zastosowanie nowych pod-
wozi oraz wielofunkcyjności i modułowości ele-
mentów składowych systemu zostanie zwiększona 
jego mobilność i niezawodność”, wyjaśnia 
gen. dyw. Sławomir Owczarek, inspektor rodzajów 
wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych, który podkreśla, że dzięki moderniza-
cji Łowczej-Regi wojska obrony przeciwlotniczej 
będą mogły lepiej wykorzystywać nowoczesne 
systemy rażenia, które albo już weszły do służby, 

System Rega-1 jest przeznaczony 
dla dowódcy baterii przeciwlotni-

czej, Rega-2 – dla dowódców samo-
bieżnych przeciwlotniczych zesta-
wów artyleryjskich ZSU-23-4MP  
Biała i rakietowych Osa i Kub,  
Rega-3 – dla dowódców plutonów  
przeciwlotniczych wyposażonych  
np. w ZUR-23-2 lub rakiety Grom 
(Piorun), a Rega-4 – dla dowódców 
drużyn przeciwlotniczych.

VSHORAD 
(Very Short Range 
Air Defense) – zwalczają-
cy cele oddalone 
o kilka kilometrów CZTERY 

W JEDNYM

MRAD (Medium Range Air 
Defence) kryptonim Wisła – do 
zwalczania celów znajdujących 
się w odległości do 100 km

SHORAD (Short Range 
Air Defense) kryptonim 
Narew – do walki z obiek-
tami oddalonymi maksy-
malnie o 25 km

albo trafią do niej w najbliższym czasie, takie jak 
Wisła, Narew, Pilica czy Poprad. 

Polskie wojsko ma świadomość, że sama chęć 
modernizacji systemu Łowcza-Rega to jedna spra-
wa, a realne (także, a może przede wszystkim fi-
nansowe) możliwości jego przeprowadzenia to dru-
ga. „Praktycznie wszystkie podsystemy składowe 
elementów Łowcza-Rega przez ostatnie 20 lat do-
czekały się nowych, lepszych rozwiązań, co może 
skutkować brakiem uzasadnienia ekonomicznego 
modernizacji obecnie istniejących elementów sys-
temu”, komentuje gen. dyw. Sławomir Owczarek 
i dodaje: „Biorąc pod uwagę postęp technologicz-
ny, jaki się dokonał od momentu wejścia do sił 
zbrojnych obecnej wersji systemu, oraz bazując na 
wynikach dialogu technicznego, można przypusz-
czać, że modernizację systemu trzeba będzie prze-
prowadzić w formie zakupu nowych elementów”.

Eksperci nie mają wątpliwości, że aby system 
Łowcza-Rega spełniał oczekiwania polskiego 
wojska w kwestii interoperacyjności, musi on być 
znacząco unowocześniony. To nie będzie proces 
łatwy, ale m.in. rodzima zbrojeniówka dysponuje 
wiedzą, umiejętnościami i produktami teleinfor-
matycznymi spełniającymi natowskie normy sys-
temów wsparcia dowodzenia.

SYSTEM ŁOWCZA-REGA MUSI BYĆ ZNACZĄCO UNOWOCZEŚNIONY, 
ABY SPEŁNIAŁ OCZEKIWANIA POLSKIEGO WOJSKA W KWESTII 
INTEROPERACYJNOŚCI 

Podstawowe typy 
uzbrojenia pułków 
przeciwlotniczych 
mają ograniczone 
możliwości zwalcza-
nia dużej liczby 
celów, brakuje im 
też zdolności do 
niszczenia pocisków 
balistycznych 
i manewrujących 
przeciwnika. 

TARCZA POLSKI 
MA SIĘ SKŁADAĆ 
Z TRZECH 
POZIOMÓW 
OBRONY
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W Stanach Zjednoczonych trwają debaty na temat okrętów 
i statków powietrznych, które zapewnią sukces w potencjalnej 

konfrontacji z innymi mocarstwami.

T A D E U S Z  W R Ó B E L

PODWÓJNA MOC

O d dawna na priorytetowe traktowanie mogą liczyć 
w Stanach Zjednoczonych dwa rodzaje sił zbroj-
nych, które decydują o ich pozycji w świecie. 
Wkrótce jednak politycy i wojskowi muszą podjąć 

kluczowe decyzje w sprawie kierunków rozwoju marynarki 
wojennej i sił powietrznych. Po zakończeniu zimnej wojny 
przez lata nie zajmowano się tym ze względu na przekona-
nie, że żadne państwo nie jest w stanie podważyć amerykań-

skiej dominacji militarnej. Nie dostrzegano, że może poja-
wić się zagrożenie dużym konfliktem, obcinano więc wydat-
ki obronne. Od 2001 roku wielkie pieniądze pochłaniała 
z kolei wojna z terroryzmem. 

Po postzimnowojennych redukcjach marynarka wojenna 
(US Navy) ma do dyspozycji w linii około 300 okrętów. 
W 2020 roku Pentagon przedstawił ideę zwiększenia ich licz-
by do 480–534. Priorytetowe miałyby być inwestycje w siły 
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podwodne, fregaty oraz jednostki bezzałogowe. 
Ten plan uznano za mało realny z powodu ogrom-
nych pieniędzy, jakie trzeba by zainwestować 
w rozbudowę floty. W wątpliwość podano wów-
czas to, czy bezzałogowe jednostki należy klasyfi-
kować jako okręty wojenne. Dlatego pod koniec 
funkcjonowania administracji prezydenta Donalda 
Trumpa w planach rozwoju floty pojawiła się licz-
ba 405 okrętów (załogowych) do końca lat trzy-
dziestych XXI wieku.

RACJONALNE KALKULACJE
Wśród amerykańskich decydentów panuje prze-

konanie, że przyjęty za czasów administracji prezy-
denta Baracka Obamy program zwiększenia liczeb-
ności US Navy do 355 jednostek jest niewystarcza-
jący wobec szybkiej rozbudowy sił morskich Chin. 
Tymczasem osiągnięcie tego celu już stanowi 
ogromne wyzwanie, gdyż eksperci wyliczyli, że 
w ciągu dekady należałoby zamawiać 15 okrętów 
rocznie. Tymczasem w ostatnich latach nowe kon-
trakty nie dotyczyły więcej niż ośmiu jednostek.

Na dodatek US Navy ma poważne kłopoty z nie-
którymi klasami okrętów, co wynika z przyjęcia 
błędnych koncepcji lub braku decyzji. Chodzi m.in. 
o okręty walki przybrzeżnej (Littoral Combat Ship 
– LCS). Marynarka ma 22 takie jednostki, a dotych-
czas zamówiono ich 35, choć pierwotnie planowano 
budowę 55. Co więcej, US Navy zamierza już 
w tym roku wycofać ze służby cztery najstarsze 
okręty, które weszły do niej w latach 2008–2014. 
Nie cieszą się one dobrą opinią wśród marynarzy ze 
względu na problemy techniczne, zwłaszcza z na-
pędem. Powstało też wieloletnie opóźnienie w do-
stawach pakietów misyjnych, które stanowiły jądro 
koncepcji modułowych LCS-ów. Te przeznaczone 
do zwalczania okrętów podwodnych i min morskich 
będą dostępne dopiero w przyszłym roku. 

Tymczasem w kwietniu serwis informacyjny 
Defense News ujawnił, że innym problemem są 
ogromne koszty eksploatacyjne LCS-ów. Roczne 
utrzymanie okrętu o wyporności 3,4 tys. t po-
chłania około 70 mln dolarów. Dla porównania, 

w odniesieniu do niszczycieli rakietowych typu 
Arleigh Burke, z których wariant Flight IIA ma 
9,5 tys. t wyporności, w grę wchodzą wydatki 
w granicach 81 mln dolarów. 

Niemniej jednak ważniejszą kwestią są ograni-
czone zdolności bojowe LCS-ów, gdyż przy ich 
tworzeniu nie wzięto pod uwagę, że może poja-
wić się zagrożenie konfliktem zbrojnym z innym 
mocarstwem. Nastawiano się na działania asyme-
tryczne, więc te jednostki nie nadają się m.in. do 
ochrony konwojów morskich. Dlatego zapadła de-
cyzja o przywróceniu w US Navy sprawdzonej 
w takich misjach klasy okrętów – fregat. Aby 
przyspieszyć ten proces, Amerykanie zdecydowa-
li się skorzystać z zagranicznego projektu. Wybór 
padł na zaoferowaną przez Włochów europejską 
fregatę wielomisyjną (frégates européennes multi-
-missions – FREMM).

Pokłosiem innego nieudanego programu okrę-
towego są trzy niszczyciele typu Zumwalt o wy-
porności około 16 tys. t (wstępnie zamierzano 
zbudować 32 jednostki). Ich główną misją miało 
być atakowanie celów lądowych przy użyciu za-
awansowanego systemu artylerii AGS kalibru 
155 mm o zasięgu, w zależności od źródeł, 140–
200 km. Jednym z problemów, które miały 
wpływ na wyhamowanie tego projektu, były gi-
gantyczne koszty amunicji. W 2016 roku cena 
pocisku przekroczyła 800 tys. dolarów, podczas 
gdy mający o wiele większą siłę rażenia i zasięg 
manewrujący tomahawk block IV kosztował 
około 1,9 mln dolarów. Dlatego zamówiono za-
ledwie około 90 sztuk do testów. Amerykańska 
marynarka wojenna próbuje jednak jakoś zago-
spodarować bezużyteczne niszczyciele. 18 marca 
2021 roku zaproszono przemysł do przedstawie-
nia propozycji, jak uzbroić je w pociski hiperso-
niczne bez konieczności wymiany zamontowa-
nych na nich pionowych wyrzutni.

Kolejnym przykładem problemów US Navy jest 
kwestia 22 krążowników typu Ticonderoga, których 
główną misją jest obrona powietrzna i przeciw- 
rakietowa. Przed 12 laty Pentagon anulował plan 
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WŚRÓD AMERYKAŃSKICH DECYDENTÓW PANUJE 
PRZEKONANIE, ŻE PRZYJĘTY ZA CZASÓW ADMINISTRA-
CJI PREZYDENTA BARACKA OBAMY PROGRAM ZWIĘKSZE-
NIA LICZEBNOŚCI US NAVY DO 355 JEDNOSTEK JEST 
NIEWYSTARCZAJĄCY WOBEC SZYBKIEJ ROZBUDOWY  
SIŁ MORSKICH CHIN

Koszty eksploatacyj-
ne LCS-ów są ogrom-
ne. Roczne utrzyma-
nie okrętu o wypor-
ności 3,4 tys. t 
pochłania około 
70 mln dolarów. 
Na zdjęciu:  
USS „Gabrielle  
Giffords”
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wprowadzenia do floty ich następcy 
i od tej pory, choć pojawiały się różne 
wizje, nie podjęto żadnej decyzji, co 
robić dalej. W tej sytuacji marynarka 
chciała zachować po jednym krążowni-
ku dla każdej z bojowych grup lotni-
skowców. Porozumiano się z Kongre-
sem w sprawie modernizacji okrętów, 
która wydłużyłaby czas ich służby do 
końca lat trzydziestych XXI wieku.

Ostatnio pojawiła się jednak kon-
cepcja zastąpienia jednostek typu  
Ticonderoga najnowszymi niszczycie-
lami typu Arleigh Burke Flight III 
o wyporności około 9,7 tys. t, z któ-
rych pierwszy dołączy do f loty 
w 2023 roku. Jednocześnie zrezygno-
wano by z modernizacji sześciu krą-
żowników. Mankamentem wymiany 
jeden do jednego jest zmniejszenie 
o kilkaset sztuk liczby pionowych wy-
rzutni pocisków przeciwlotniczych 
i przeciwrakietowych oraz tomahaw-
ków. Nie wiadomo, czy politycy zaakceptują pomysł ma-
rynarzy, aczkolwiek część ekspertów wojskowych przy-
znaje, że zakup nowych jednostek, zamiast modernizacji 
starych, może być korzystny zarówno pod względem mili-
tarnym, jak i ekonomicznym.

BEZCENNE SKRZYDŁA 
Podobne problemy mają amerykańskie siły powietrzne 

(US Air Force), w których po zakończeniu zimnej wojny zre-
dukowano nie tylko liczbę samolotów bojowych, lecz także 
ich typy. Uznano, że pozwala na to wielozadaniowość my-
śliwca F-16C/D Fighting Falcon. Innymi powodami były dą-
żenia do cięcia kosztów oraz nabyte po pierwszej wojnie 
w rejonie Zatoki Perskiej przekonanie, że nikt nie jest w sta-
nie przeciwstawić się potędze US Air Force. 

To podejście zaważyło na programie myśliwca F-22A 
Raptor, który miał zastąpić F-15 Eagle. Pentagon początko-
wo planował zamówić 750 samolotów, ale potem zreduko-
wał ich liczbę do 381. Ostatecznie w latach 1996–2011 wy-
produkowano tylko 195 tych maszyn. Lotniczym odpo-
wiednikiem w kontekście historii z krążownikami jest zaś 
szturmowy samolot A-10 Thunderbolt II, który powstał na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia jako latający niszczyciel czołgów. Wojskowi 
wykonali kilka podejść do wycofania go ze służby bez 
wprowadzenia następcy, ale napotkali silny opór polityków 
na Kapitolu.

Dążenie do ograniczania liczby typów samolotów zaowo-
cowało decyzją, że w przyszłości w arsenale US Air Force 
ma dominować myśliwiec F-35A Lightning II (postanowio-
no nabyć 1763 egzemplarze do połowy lat czterdziestych 
XXI wieku). Problemem od lat podnoszonym przez polity-

ków i media jest wysoka cena. Prezy-
dent Donald Trump zagroził nawet do-
stawcy przerwaniem programu. Choć 
ją obniżono, stałym tematem i tak są 
koszty eksploatacyjne oraz pojawiające 
się usterki.

PIĘTNASTKA NA PLUS
Mimo że ostatecznie administracja 

Trumpa nie zmieniła planów wobec 
F-35, w grudniu 2020 roku serwis 
Aviation Week ujawnił, że w we-
wnętrznych dokumentach sił powietrz-
nych znalazły się sugestie dotyczące 
ograniczenia zamówień do 1050 ma-
szyn. Co więcej, w lutym 2021 roku 
szef sztabu US Air Force gen. Charles 
Q. Brown otwarcie powiedział o możli-
wości nabycia samolotu bojowego 
mieszczącego się w kategorii między 
obecnie posiadanymi F-16C/D a F-22 
i F-35. Wcześniej, w styczniu tego roku 
Will Roper, były asystent sekretarza sił 

powietrznych do spraw zamówień, technologii i logistyki, 
wskazał na potencjał tkwiący w najnowszej wersji F-16. 
Gen. Brown nie jest jednak do końca przekonany: „Właści-
wie to chcę móc zbudować coś nowego i innego niż F-16”. 
Niemniej jednak oficer musi przekonać do tej idei polityków.

Dokonano zaś wyboru następcy myśliwców F-15C/D. 
Średnia wieku ponad 200 eksploatowanych odrzutowców 
wynosi około 35 lat. W lipcu 2020 roku Boeing dostał za-
mówienie na osiem nowych maszyn F-15EX Eagle II, któ-
re trafią do komponentu lotniczego Gwardii Narodowej 
(Air National Guard). Według Air Force & Space Force  
Almanac 2020 dysponuje ona 137 egzemplarzami F-15C/D. 
Docelowo ma jeszcze otrzymać 144 nowe myśliwce. Nie-
wykluczone, że zamówienia na F-15EX przekroczą 
200 sztuk, co pozwoli wymienić najstarsze „piętnastki”. 
Były szef sztabu US Air Force gen. David Goldfein przy-
znał w 2019 roku, że wpływ na zainteresowanie najnowszą 
wersją maszyny Boeinga z lat siedemdziesiątych miały fi-
nanse. Otóż nie było pieniędzy, by szybko zastąpić leciwe 
F-15C/D najnowszymi F-35.

Rozważania nad poszerzeniem gamy samolotów bojowych 
USAF biorą się z tego, że do wykonania niektórych zadań 
niepotrzebne są maszyny najnowszych generacji, których 
koszty operacyjne są bardzo wysokie. Nie wiadomo, czy 
ostatecznie zostaną podjęte prace nad nowym samolotem 
taktycznym, możliwe jest bowiem, że przewidziane dla nie-
go misje będą mogły wykonywać odrzutowe drony, nad któ-
rymi już trwają prace. Nawet jeśli zapadnie decyzja o wpro-
wadzeniu do służby nowego myśliwca, być może temu pro-
cesowi nie będzie towarzyszyła redukcja zamówień na F-35, 
gdyż panuje przekonanie, że USAF powinny mieć więcej 
eskadr, a tym samym statków powietrznych. 

DĄŻENIE DO OGRANI-
CZANIA LICZBY TY-
PÓW SAMOLOTÓW 
ZAOWOCOWAŁO 
DECYZJĄ, ŻE W PRZY-
SZŁOŚCI W ARSENA-
LE US AIR FORCE MA 
DOMINOWAĆ MYŚLI-
WIEC F-35A LIGHT-
NING II. PROBLEMEM 
OD LAT PODNOSZO-
NYM PRZEZ POLITY-
KÓW I MEDIA JEST 
JEDNAK JEGO WYSO-
KA CENA
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L ądowe roboty pojawiły się na polu walki już dawno, 
bo początki ich użycia sięgają czasów I wojny świa-
towej. Wojskowi inżynierowie szukali wówczas spo-
sobów na to, jak skutecznie atakować przeciwnika 

ukrytego w rozbudowywanych umocnieniach. Wizja pojaz-
du, który sam podjeżdżałby do bunkra wroga i go wysadzał, 
musiała być dla dowódców bardzo atrakcyjna. Dla wielu 
określanie jeżdżących min mianem robotów może być na 
wyrost, trzeba jednak za punkt odniesienia przyjmować wie-
dzę i technologie dostępne na początku XX wieku. Roboty 
lądowe z tamtego okresu oczywiście były konstrukcjami bar-
dzo prostymi, będącymi w stanie samodzielnie pokonać je-
dynie krótki odcinek drogi, ale z czasem pojawiły się roz-
wiązania zdecydowanie bardziej zaawansowane, pozwalają-
ce wykonywać coraz bardziej skomplikowane czynności, 
np. coś podnieść, opuścić, przesunąć. 

Na produkowane seryjnie urządzenia o dużym stopniu au-
tomatyzacji trzeba było jednak poczekać do czasów rozwoju 

POLSKI 
ŁOWCA
O użyteczności lądowych 
robotów na polu walki 

przyszłości zdecyduje to, 
w jakim stopniu będą one 

w stanie wykonywać 
swoje zadania bojowe 
bez udziału człowieka. 
K R Z Y S Z T O F  W I L E W S K I

mikroelektroniki na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia. To wówczas w armii brytyj-
skiej, a później także i amerykańskiej, pojawiły się pierwsze 
wyposażone w manipulatory roboty pirotechniczne zdolne 
wykonywać bardzo szeroki zakres zadań saperskich. W ślad 
za armiami brytyjską i amerykańską szybko podążyły inne, 
przy czym przez kolejne dekady najbardziej zautomatyzowa-
nym i zrobotyzowanym rodzajem wojsk były jednostki inży-
nieryjne, także i w Siłach Zbrojnych RP, do których roboty 
pirotechniczne trafiły na przełomie XX i XXI wieku. 

BEZ STEROWANIA
Sytuacja ta powoli zaczyna się zmieniać i obok robotów 

saperskich w siłach lądowych pojawiają się bezzałogowe ma-
szyny przeznaczone do wykonywania innego typu zadań – od 
bojowych, przez rozpoznawcze, po logistyczne. Tym, co przy-
czyniło się do dynamicznego rozwoju w ostatnich 10–15 la-
tach dronów lądowych, było ulepszenie technologii umożli-
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W SIŁACH LĄDOWYCH CORAZ 
CZĘŚCIEJ POJAWIAJĄ SIĘ BEZZAŁO-
GOWE MASZYNY PRZEZNACZONE 
DO WYKONYWANIA ZADAŃ 
BOJOWYCH, ROZPOZNAWCZYCH 
CZY LOGISTYCZNYCH

wiających stworzenie maszyn zdolnych wykony-
wać swoje zadania bez bezpośredniej pomocy 
człowieka. Dzięki coraz doskonalszym sensorom 
mogą dziś w o wiele większym zakresie niż kiedyś 
działać samodzielnie. Mając informacje z radarów 
czy kamer, pokładowe komputery są np. w stanie 
stworzyć tak dokładną wirtualną mapę okolicy, że 
bezzałogowy pojazd może poruszać się bezpiecz-
nie nawet z dużą prędkością. Kolosalne znaczenie 
ma również rozwój sztucznej inteligencji, która po-
zwala maszynom wybierać najkorzystniejsze, 
z perspektywy postawionego zadania, sposoby ich 
realizacji, np. spośród pojazdów w nieprzyjaciel-
skiej kolumnie wskazać ten, który najbardziej opła-
ca się zniszczyć, i na nim skoncentrować ewentual-
ny atak. 

POTRAFIMY TO ROBIĆ
Choć wiele osób uważa, że w kontekście roboty-

zacji rodzima myśl techniczna mocno odstaje od 
zachodniej konkurencji, to polskie podmioty – nie 
tylko firmy, lecz także instytucje naukowo-badaw-
cze – mają sporo osiągnięć w tej dziedzinie. Nale-
żący do Sieci Badawczej Łukasiewicz Przemysło-
wy Instytut Automatyki i Pomiarów pod koniec 
2020 roku po raz pierwszy zaprezentował publicz-
nie efekty realizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej) pro-
jektu „wysoko mobilnej bezzałogowej platformy 
hybrydowej do zadań szybkiego reagowania”.

HUNTeR (z angielskiego łowca), bo taką nazwę 
nosi robot, waży 3,5 t, ma 4,7 m długości, 2,2 m 
szerokości i koła o średnicy 1 m. Dzięki generato-

rowi prądotwórczemu o mocy 110 kW jest w stanie 
osiągnąć prędkość 50 km/h, a w pełni naładowany 
akumulator litowo-jonowy pozwala na trzygodzin-
ną jazdę. Konstruktorzy podkreślają, że jedno 
z najważniejszych założeń tego projektu to stwo-
rzenie platformy, która będzie dobrze radziła sobie 
w trudnym terenie. Dlatego robot ma nie tylko obie 
osie skrętne, lecz także zawieszenie wyposażone 
w sprężyny śrubowe i amortyzatory o sterowanym 
tłumieniu. 

Serce HUNTeR-a to centralny komputer, którego 
oczami są laserowe czujniki oraz aż dziewięć kamer 
– jedna dookólna głowica optoelektroniczna PTZ 
(pan/tilt/zoom), cztery kamery obrysowe oraz czte-
ry jezdne: dwie przednie i dwie tylne. Dzięki takie-
mu wyposażeniu jest on w stanie w bardzo krótkim 
czasie stworzyć wirtualną mapę terenu i wyznaczyć 
na niej najszybszą i najbezpieczniejszą trasę jazdy. 
Tym bowiem, co wyróżnia HUNTeR-a, jest fakt, że 
– choć można nim sterować ręcznie z dużej odle-
głości – wykonuje on zadania w pełni autonomicz-
nie i wszystkimi jego działaniami steruje komputer 
osobisty, który sam ustala tor jazdy, zbiera dane 
rozpoznawcze i wywiadowcze oraz – jeśli zajdzie 
taka potrzeba – użyje zainstalowanego (jako opcja) 
uzbrojenia. 

Twórcy HUNTeR-a nie odkrywają oczywiście 
Ameryki, bo tego rodzaju konstrukcji jest na 
świecie obecnie bardzo wiele. Podobne maszyny 
powstawały już także w Polsce, chociażby 
w Wojskowej Akademii Technicznej, ale rozwią-
zań o takim stopniu zaawansowania w dziedzinie 
autonomii nie było jednak w naszym kraju zbyt 
wiele. 

Tym, co przyczyniło 
się do dynamicznego 
rozwoju dronów lądo-
wych, było ulepsze-
nie technologii umoż-
liwiających stworze-
nie maszyn zdolnych 
wykonywać swoje za-
dania samodzielnie.
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Efektem współpracy tureckiej i ukraińskiej zbrojeniówki 
jest system aktywnej obrony Pulat, którego działanie 

polega na niszczeniu wrogich pocisków lub rakiet przy 
użyciu przeciwpocisków.

P od koniec 2020 roku w północnej Syrii po raz pierw-
szy odnotowano aktywność tureckich czołgów pod-
stawowych M-60 w najnowszej, wprowadzonej do 
służby latem 2020 roku, wersji, oznaczonej akroni-

mem TM. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego (wszak 
Turcy są obecni militarnie w Syrii od pięciu lat), gdyby nie 
to, że jedną z najważniejszych nowości w zmodernizowa-

nych czołgach jest system aktywnej obrony (active protec-
tion system – APS) typu Pulat.

PILNA POTRZEBA OPERACYJNA
Turcja już kilkanaście lat temu podjęła starania w kierunku 

wyposażenia czołgów w system obrony aktywnej, ponieważ 
zdawała sobie sprawę z ich niedostatecznego opancerzenia 

WYBUCHOWA KURTYNA

System Pulat, podobnie jak Zasłon, znacząco różni się od większości innych APS tej sa-mej klasy. Przede wszystkim jest modułowy, a tym samym łatwiejszy w montażu i moż-na go wykorzystać na róż-nych platformach, także w czołgach.
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i stanu zabezpieczenia przed wciąż rozwijanymi 
środkami zwalczania broni pancernej. Pierwotnie 
Turcy planowali pozyskanie izraelskiego systemu 
APS typu Iron Fist. Był to wówczas jak najbardziej 
logiczny krok. Izrael, wtedy jeszcze sojusznik An-
kary, jako jedno z niewielu państw dysponował za-
awansowanymi i, co ważne, sprawdzonymi w wa-
runkach bojowych systemami aktywnej obrony wo-
zów pancernych. Ponadto to właśnie Izraelczycy 
zmodernizowali na początku obecnego stulecia 
około 170 tureckich czołgów M-60 Patton do stan-
dardu Sabra (M-60T). 

Zmiana tureckiej polityki wobec regionu po ob-
jęciu rządów w Ankarze przez Partię Sprawiedli-
wości i Rozwoju (AKP) spowodowała jednak gwał-
towne pogorszenie się relacji między obydwoma 
państwami i doprowadziła do zamrożenia współ-
pracy wojskowej. Sprawa doposażenia czołgów 
w rozwiązania defensywne typu APS wróciła – i to 
już jako pilna potrzeba operacyjna – pod koniec 
2016 roku, kiedy w zażartych walkach w północnej 
Syrii turecka armia straciła kilkanaście maszyn, 
w tym co najmniej osiem typu Leopard 2A4. 

Po fiasku prób porozumienia się w tej kwestii 
z Rosją, Turcja zwróciła się do Ukraińców z ofer-
tą współpracy – nie tylko chciała kupić system 
APS Zasłon (kurtyna), lecz także pracować nad 
jego rozwojem. Rezultatem tej kooperacji stał się 
Pulat – wprowadzona do użycia w 2018 roku li-
cencyjna wersja ukraińskiego systemu, produko-
wana przez turecką firmę Aselsan. To także jeden 
z wielu przykładów żywiołowo rozwijającej się 
w ostatnich latach kooperacji turecko-ukraińskiej 
w produkcji oraz modernizacji uzbrojenia i wypo-
sażenia wojskowego.

CHMURA ODŁAMKÓW
Pulat to typowy APS klasy hard kill, czyli zestaw 

obrony aktywnej działający na zasadzie niszczenia 
wrogich pocisków lub rakiet przy użyciu przeciw-
pocisków (efektorów), wystrzeliwanych z wyrzutni 
zamontowanych na ochranianej platformie. O ile 
jednak inne systemy tej klasy, np. izraelskie Iron 
Fist czy Trophy, niszczą wrogie pociski za pomocą 
precyzyjnie celowanych efektorów o niewielkiej si-
le eksplozji, o tyle w wypadku zestawów Zasłon 
czy Pulat w momencie wybuchu ładunku tworzy 
się chmura odłamków skierowana w stronę, z której 
nadchodzi zagrożenie balistyczne. 

Optymalny zasięg działania tych systemów to 
8–10 m od bronionego wozu pancernego. Zasadni-
czą wadą takiego rozwiązania jest ryzyko, że 
odłamki efektora, niszcząc zagrażający czołgowi 
wrogi pocisk, porażą równocześnie żołnierzy wła-
snej piechoty, wspierającej działania wozu pancer-

nego. Ten sam problem w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku mieli Rosjanie z ich APS Drozd 
w Afganistanie. Tyle że załoga wozu wyposażone-
go w system Zasłon lub Pulat ma możliwość ręcz-
nej regulacji pola rażenia efektorów – ich maksy-
malny zasięg działania można wydłużyć do kilku-
dziesięciu metrów, czyniąc z nich coś w rodzaju 
wyrzutni szrapneli. Rozwiązanie takie jest wskazy-
wane w ukraińskich i rosyjskich instrukcjach takty-
ki działań czołgów w realiach walk asymetrycz-
nych jako ostateczny środek obrony czołgu przed 
wrogą piechotą (szczególnie w starciach w terenie 
zurbanizowanym). 

Nie ma danych, czy takie ostateczne środki 
obrony czołgów przy użyciu APS Zasłon były już 
stosowane w praktyce. Wiadomo jedynie, że sys-
tem ten przeszedł chrzest bojowy podczas kon-
fliktu na wschodzie Ukrainy w latach 2014–2015, 
gdzie był wykorzystywany (choć w bardzo ogra-
niczonym zakresie) przez siły ukraińskie. Nie są 
na razie znane wyniki testów prowadzonych w re-
aliach pola walki, część źródeł – powołujących 
się na relacje uczestników ukraińskiej operacji 
przeciwrebelianckiej w Donbasie – sugeruje jed-
nak, że system Zasłon w pełni sprawdził się 
w boju, szczególnie w terenie odkrytym. Nieco 
gorzej miał się natomiast sprawować podczas 
starć w terenie zabudowanym.

SKUTECZNA OCHRONA
Pulat, podobnie jak Zasłon, znacząco różni się 

od większości innych APS tej samej klasy. Przede 
wszystkim ma modułową konstrukcję, co sprawia, 
że jest łatwiejszy w montażu i można go szybko 
instalować na różnych platformach – nie tylko na 
czołgach, lecz także na transporterach opancerzo-
nych, bojowych wozach piechoty, a nawet lekkich 
maszynach klasy HUMVEE. Pełny zestaw bojowy 
składa się z trzech modułów: radaru wykrywające-
go wrogie pociski, komputera balistycznego z sys-
temem naprowadzania oraz modułu bojowego za-
wierającego wyrzutnie efektorów. Są to pakiety 
mocowane na zewnątrz ochranianego pojazdu 
pancernego, zawierające tuby z efektorami, które 
uaktywnia się w warunkach bojowych. Im więk-
szy pojazd, tym więcej wyrzutni – ukraińskie  
T-64BM Bułat potrzebują co najmniej sześciu ka-
set, T-84 Opłot siedmiu lub nawet ośmiu. Mniejsze 
wozy, jak BWP-1 czy BTR, mogą uzyskać sku-
teczną ochronę po zastosowaniu czterech, pięciu 
wyrzutni. Masa operacyjna całego systemu waha 
się od 500 kg do tony i jest uzależniona od typu 
pojazdu, na którym został zainstalowany.

Twórcy systemu Zasłon reklamują go jako je-
den z niewielu na świecie APS zdolnych do 

Turcja już kilkana-
ście lat temu podjęła 
starania na rzecz wy-
posażenia czołgów 
w system obrony 
aktywnej.
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przechwytywania i niszczenia przeciwpancernych 
pocisków podkalibrowych, cechujących się nie-
zwykle dużą energią kinetyczną i ogromnymi pręd-
kościami (nawet do 1800 m/s). Jest to możliwe 
m.in. dzięki samej prostocie koncepcji działania 
systemu – powstrzymywanie wrogich pocisków 
przeciwpancernych przez tworzenie na ich drodze 
chmury odłamków nie wymaga czasu na precyzyj-
ne wcelowywanie się w nadlatującą głowicę. Po-
zwala to znacznie przyspieszyć cały proces, dzięki 
czemu efektory systemu mogą zareagować i znisz-
czyć cel znacznie szybciej niż konkurencyjne ro-
syjskie czy izraelskie APS porównywalnej klasy. 

Przykładowo, czas reakcji systemów Zasłon i Pu-
lat wynosi 1–5 milisekund, a porównywalnej rosyj-
skiej areny – około 70 milisekund. Według danych 
producenta, te pierwsze są w stanie także niszczyć 
kierowane rakietowe głowice przeciwpancerne (an-
ti-tank guided missile – ATGM) atakujące bronio-
ny pojazd od góry. APS standardowo zapewnia też 
ochronę przed pociskami wystrzeliwanymi z ręcz-
nej broni ppanc.

PIĘTA ACHILLESOWA
W oryginalnym ukraińskim wariancie Zasłon 

jest systemem dwukrotnego użycia – każdy z mo-
dułów bojowych zawiera po dwa efektory. Po ich 
wykorzystaniu konieczne jest ręczne załadowanie 

przeciwpocisków i ponowne uzbrojenie, co ze zro-
zumiałych powodów nie jest możliwe na polu wal-
ki. W tureckiej, nieco lżejszej wersji tego systemu 
istnieje możliwość tylko jednokrotnego użycia każ-
dej z kaset z ładunkiem przechwytującym. Po od-
paleniu efektora musi on więc zostać wymieniony, 
a do tego czasu kierunek, w którym został użyty, 
pozostaje nieosłonięty. Sprawia to, że Pulat ma bar-
dzo ograniczone możliwości operacyjne, szczegól-
nie podczas dynamicznych i nieprzewidywalnych 
walk o charakterze asymetrycznym, zwłaszcza 
w terenie zurbanizowanym. Potencjalny przeciw-
nik, znając tę słabość tureckich systemów obron-
nych, może skoordynować ataki na poszczególne 
czołgi, zasypując je falowo gradem pocisków 
z ręcznych granatników oraz wyrzutni kierowanych 
rakiet przeciwpancernych. 

W takim scenariuszu pierwsza salwa zdezak-
tywuje Pulata, a kolejne pociski będą miały do 
pokonania już tylko pancerz maszyny, chroniony 
co najwyżej elementami osłony reaktywnej. Ta-
ką taktykę stosują m.in. bojownicy libańskiego 
Hezbollahu czy palestyńskiego Hamasu, niewy-
kluczone więc, że zaadaptują ją także członko-
wie syryjskich kurdyjskich formacji YPG (Ludo-
we Jednostki Samoobrony) czy islamiści z Pań-
stwa Islamskiego, z którymi obecnie potykają się 
siły tureckie w Syrii.

TWÓRCY SYSTEMU ZASŁON REKLAMUJĄ GO JAKO JEDEN Z NIE-
WIELU NA ŚWIECIE APS ZDOLNYCH DO PRZECHWYTYWANIA I NISZ-
CZENIA PRZECIWPANCERNYCH POCISKÓW PODKALIBROWYCH 
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PULAT ma bardzo 
ograniczone możli-
wości operacyjne, 
szczególnie podczas 
dynamicznych i nie-
przewidywalnych 
walk o charakterze 
asymetrycznym, 
zwłaszcza w terenie 
zurbanizowanym.

Na zewnątrz czołgu lub innego ochranianego pojazdu montowane są pakiety zawierające tuby z efektorami, które uaktywniają się  
w warunkach bojowych.
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Przez lata używano podziału na 

ciężkie, lekkie oraz ręczne ka-

rabiny maszynowe, podyktowanego 

ich masą. Cekaemy montowano na 

ciężkiej podstawie, w niektórych 

typach ważącej nawet ponad 

40 kg. Najczęściej, jak w wypadku 

polskiego wz. 30, był to trójnóg. 

Niektóre z karabinów maszyno-

wych miały podstawy saneczkowe, 

czego przykładem jest niemiecki 

MG08. W Rosji, a potem w Związ-

ku Sowieckim preferowano nato-

miast podstawy kołowe – Maxim 

wz. 1910 i SG-43. 

Podczas wielkiej wojny upo-

wszechniły się lekkie karabiny ma-

szynowe z kolbą, na dwójnogu. Nie-

które z  nich,  jak niemiecki 

MG08/15, wywodziły się bezpo-

średnio z cekaemów. W tym sa-

mym okresie pojawiły się też ręcz-

ne karabiny maszynowe. Były one 

jeszcze lżejsze – o masie do 10 kg. 

Nowy kierunek w rozwoju tego 

uzbrojenia stanowiło opracowanie 

w Niemczech uniwersalnego kara-

binu maszynowego MG34, którego 

następcą był MG42. Broń ta na 

podstawie dwunożnej była erka-

emem, a po umieszczeniu na pod-

stawie trójnożnej cekaemem. Po 

II wojnie światowej w różnych pań-

stwach powstały kolejne projekty 

uniwersalnych karabinów maszy-

nowych.

Współczesne kaemy
Pierwszy uniwersalny karabin maszynowy opracowano w latach 

trzydziestych w Niemczech. Po II wojnie światowej tego 
typu broń stała się popularna również w Polsce.

Produkowany na licencji 
karabin maszynowy 
Minimi w wersji na 
amunicję 5,56 mm jest 
używany przez siły zbrojne 
USA pod oznaczeniem 
M249 SAW

PK
W Wojsku Polskim pierwszym 

uniwersalnym karabinem 

maszynowym był sowiecki PK 

(pulemiot Kałasznikowa), któ-

rego licencyjną produkcję 

uruchomiono w 1968 roku 

w Zakładach Przemysłu Meta-

lowego H. Cegielski. Z cza-

sem broń została zmodernizo-

wana (pulemiot Kałasznikowa 

modernizowannyj – PKM), co 

zmniejszyło jej masę. 

UKM-2000
W ramach dostosowywania 

uzbrojenia Wojska Polskiego 

do standardów natowskich 

w 1998 roku rozpoczęto 

pracę nad nowym uniwersal-

nym karabinem maszynowym. 

Punktem wyjścia był udany 

licencyjny PKM. Produkcję 

nowej broni rozpoczęto 

w Zakładach Mechanicznych 

„Tarnów” SA.

PKM

 Masa – 7,5 kg

 Długość – 1196 mm

 Długość lufy – 605 mm

 Nabój – 7,62×54 mm R

 Zasilanie – taśma wielo-

krotnego użytku

 Szybkostrzelność – 

650 strz./min

UKM-2000P

 Masa – 10 kg

 Długość – 944 mm (ze zło-

żoną kolbą)

 Długość lufy – 540 mm

 Nabój – 7,62×51 mm NATO

 Zasilanie – taśma rozsypna

 Szybkostrzelność – 700–

900 strz./min

64 MILITARIA  /  PRZEKRÓJ
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FN Minimi
Belgijska firma FN Herstal 

opracowała karabin maszyno-

wy na natowską amunicję 

5,56×45 mm do karabinków 

automatycznych. Potem 

powstała też jej wersja na 

nabój 7,62×51 mm. W Polsce 

karabinków Minimi używają 

jednostki specjalne.

FN Minimi Mk3

 Masa – 8,8 kg

 Długość – 1026 mm (rozło-

żona kolba)

 Długość lufy – 422 mm

 Nabój – 7,62×51 mm NATO

 Zasilanie – taśma rozsypna

 Szybkostrzelność – około 

800 strz./min

MG3
Wraz z niemieckim sprzętem 

pancernym do WP trafił kara-

bin maszynowy MG3, do któ-

rego opracowania podstawą 

był produkowany podczas 

II wojny światowej MG42. 

W nowej broni zmieniono 

kaliber z 7,92 mm na 

7,62 mm. Licencję na MG3 

nabyła m.in. Turcja.

MG3

 Masa – 11,5 kg

 Długość – 1225 mm

 Długość lufy – 565 mm

 Nabój – 7,62×51 mm NATO

 Zasilanie – taśma rozsypna 

lub wielokrotnego użytku

 Szybkostrzelność –  

100–1200 strz./min
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POLECAMY
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P a t r o n i  m e d i a l n i P a t r o n a t

POLECAMY
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ALBUM KUPISZ W DOBRYCH 
KSIĘGARNIACH I NA

„Pług”. Dowódca Batalionu AK „Parasol”
Oto unikatowy, kolejny już album, we wspólnej edycji 
Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz Archiwum Akt 
Nowych, ukazujący historię życia Adama Borysa „Pługa”.
Opracowanie Hubert Borys i Mariusz Olczak
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Liczy się 
bezpieczeństwo

Państwa świata przeznaczyły w 2020 roku na cele militarne niemal 2 bln dola-
rów, jak podał w najnowszym raporcie Sztokholmski Międzynarodowy Insty-

tut Badań nad Pokojem, czyli o 2,6% więcej niż przed rokiem. Mimo że wzrost 
jest niższy od rekordowego, sięgającego 3,6% między rokiem 2018 a 2019, to 
i tak dla przemysłu zbrojeniowego to dobra wiadomość. Wiele krajów zwiększyło 
bowiem odsetek PKB na obronność mimo spowodowanego pandemią COVID-19 
wyhamowania gospodarki.

Dane pokazują, że większy wpływ na wydatki w tej sferze ma sytuacja poli-
tyczno-wojskowa niż pandemia. Ze względu na brak poczucia bezpieczeństwa 
unikano cięć nakładów, co można zauważyć w poszczególnych regionach świata. 

Wzrost finansowania odnotowano w większości z nich, ale największy w Afryce Północnej. 
Najpotężniejsze siły zbrojne utrzymuje tam Egipt, jednak jest on traktowany przez sztok-
holmski instytut jako część Bliskiego Wschodu. O północnoafrykańskich wynikach decydują 
zatem dane z rywalizujących ze sobą Algierii i Maroka. 

Tendencję wzrostową odnotowano również w Europie Środkowej, co łatwo można powią-
zać z konfliktem na Ukrainie oraz agresywną polityką Rosji. Kraje tej części świata zwięk-
szają wydatki obronne, żeby przyspieszyć modernizację sił zbrojnych. 

Z kolei w przypadku Oceanii o wzroście zdecydował budżet Australii, który stanowił aż 
90% wydatków regionu. Inwestuje ona w obronność, obawiając się rosnącej potęgi Chin. Ten 
czynnik wpływa również na wysokie nakłady na cele militarne w sąsiedniej Azji Południo-
wowschodniej, ale tu dochodzi jeszcze element rywalizacji między tamtejszymi państwami. 
Reprezentujące Azję Indie, Chiny, Japonia i Korea Południowa znalazły się w pierwszej 
dziesiątce krajów z wysokim budżetem obronnym. A przecież brak jeszcze danych z Korei 
Północnej, która utrzymuje potężną armię.

Brak informacji o wydatkach obronnych wszystkich państw utrudnia też pełną ocenę sytu-
acji na Bliskim Wschodzie. Dane, które są dostępne, wskazują na zmniejszanie nakładów na 
cele militarne, m.in. o 10% w Arabii Saudyjskiej. W wypadku tego kraju zaważyła trudna 
sytuacja ekonomiczna związana z niskimi cenami ropy, na co nałożyły się skutki pandemii. 
Problemy gospodarcze są też przyczyną tendencji spadkowej w Ameryce Południowej, Ame-
ryce Środkowej i na Karaibach.

Co ciekawe, największe ograniczenie wydatków na obronność sztok-
holmski instytut odnotował w Azji Środkowej. Warto jednak pamiętać, 
że nie dysponował sprawdzonymi danymi o m.in. Turkmenistanie. Pro-
blem z dostępem do wiarygodnych informacji dotyczy kilkunastu kra-
jów świata, a to – przy niepewności co do faktycznej wysokości budże-
tu Chin – sprawia, że być może wydatki militarne w skali globalnej tak 
naprawdę przekroczyły w 2020 roku kwotę 2 bln dolarów.

TADEUSZ WRÓBEL jest publicystą „Polski Zbrojnej”, specjalizującym się w kwestiach dotyczących 

bezpieczeństwa międzynarodowego i przemysłu obronnego oraz historii konfliktów zbrojnych.
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ŚWIAT WEDŁUG 
ABRAHAMA

Jesteśmy świadkami tego, jak pęka kilkudziesięcioletnia 
bariera wrogości między krajami arabskimi a Izraelem  

i zarysowują się szanse  
na nowe sojusze. 

Jawna współpraca  
militarna państw arab-

skich i Izraela wydawała się 
do niedawna możliwa wyłącznie 
na poziomie scenariuszy filmo-
wych. Na zdjęciu bombowiec  

B-52H Stratofortress w asyście 
czterech saudyjskich  

F-15C Eagle
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ześć państw arabskich na-
wiązało stosunki dyploma-
tyczne z Jerozolimą, a tym 
samym de facto uznało pań-
stwo żydowskie. Wobec no-
wych wyzwań i zagrożeń 

w sferze bezpieczeństwa obie strony dostrzegły 
korzyści płynące ze współpracy. Mało kto dziś pa-
mięta o tym, jakie znaczenie w tym procesie mia-
ła konferencja, która odbyła się w lutym 2019 ro-
ku w Warszawie, gdy spotkali się arabscy i izrael-
scy politycy. Już wówczas uważano, że to krok ku 
utworzeniu paktu arabsko-izraelskiego wymierzo-
nego w Iran, którego konsekwencją mogą być no-
we sojusze polityczno-wojskowe, wykraczające 
poza granice Bliskiego Wschodu. Tamte przy-
puszczenia dziś stają się faktem.

EFEKT POROZUMIEŃ
Kilka tygodni temu pojawiła się informacja 

o rozmowach Izraela z Arabią Saudyjską, Zjed-
noczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem 
na temat stworzenia sojuszu militarnego. Po-
twierdził ją anonimowy izraelski urzędnik pań-
stwowy, ale zaznaczył, że sprawę omawia się 

nieformalnie. Nie należy jednak zapominać, że 
współpraca wojskowa Izraela z częścią państw 
znad Zatoki Perskiej już istnieje, i nie jest to 
kwestia ostatnich miesięcy. 16 sierpnia 2019 ro-
ku minister spraw zagranicznych Israel Katz 
ujawnił, że Izrael zgodził się udzielić wsparcia, 
m.in. wywiadowczego, nowej koalicji kierowanej 
przez USA, której celem jest zapewnienie bez-
pieczeństwa państwom znad Zatoki Perskiej wo-
bec zagrożenia ze strony Iranu. 

Wówczas Izrael nie utrzymywał oficjalnych 
stosunków z krajami Rady Współpracy Zatoki 
Perskiej. Dopiero 15 września 2020 roku  
w Waszyngtonie podpisano tzw. porozumienia 
Abrahama, czyli traktaty o pokoju, stosunkach 
dyplomatycznych oraz pełnej normalizacji kon-
taktów między Zjednoczonymi Emiratami Arab-
skimi (ZEA), Bahrajnem a państwem Izrael, pod 
którymi swój podpis złożył również przedstawi-
ciel USA. Przy czym dwa pierwsze państwa od lat 
miały nieformalne kontakty z Izraelem. Bahrajn 
zrezygnował z jego bojkotu już w 2005 roku,  
by móc podpisać umowę o wolnym handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi. W listopadzie 2015 ro-
ku Izrael ogłosił zaś otwarcie swego biura  
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Kraje arabskie coraz 
częściej, ze względu 
na własne interesy, 

są gotowe zakończyć 
bojkot Izraela. Na 

zdjęciu symboliczny 
drogowskaz na górze 

Bental w paśmie 
Wzgórz Golan zaję-

tych przez Izrael 
w wyniku wojny  
sześciodniowej 

w 1967 roku 
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dyplomatycznego w ZEA. Kraj ten zakończył bojkot pań-
stwa żydowskiego 29 sierpnia 2020 roku. Dwustronne rela-
cje były jednak na tyle dobre, że kilkanaście dni wcześniej 
ZEA odblokowały bezpośredni kontakt telefoniczny z Izra-
elem. W 2020 roku uruchomiono połączenia lotnicze, a do 
portu w Hajfie zaczęły zawijać statki handlowe z towarami 
z tego arabskiego kraju. Nawiązano również współpracę 
w walce z pandemią koronawirusa.

Arabia Saudyjska uznała porozumienia zawarte przez 
ZEA i Bahrajn za pozytywne posunięcie, ale na apel prezy-
denta Donalda Trumpa o normalizację relacji z Izraelem od-
parła, że wcześniej musi się on zgodzić na utworzenie suwe-
rennego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. 
Porozumienia Abrahama poparł sąsiedni Oman, ale też nie 
dołączył do grona państw normalizujących swoje stosunki 
z Jerozolimą. „Jeśli chodzi o Izrael, jesteśmy zadowoleni 
z poziomu naszych obecnych stosunków i dialogu, który 
obejmuje odpowiednie kanały komunikacji”, oświadczył wy-
mijająco szef omańskiej dyplomacji Sayyid Badr al-Busaidi. 
Porozumienia potępił z kolei parlament Kuwejtu, a Katar, 
który miał napięte wówczas stosunki z Arabią Saudyjską 

i ZEA, sprawę przemilczał. Aczkolwiek władze w Dosze od 
dawna utrzymują nieformalne kontakty z Izraelem.

Stosunek poszczególnych państw regionu do porozumień 
podpisanych w Waszyngtonie w dużej mierze odzwierciedla 
podziały w świecie arabskim. Choć wszystkie te kraje nadal 
deklarują swe poparcie dla sprawy palestyńskiej, to nie jest 
ona już dla nich priorytetem. Palestyńczycy ponoszą koszty 
decyzji swych elit politycznych, takich jak niegdyś ich po-
parcie dla irackiego dyktatora Saddama Husajna czy obecny 
alians Hamasu z Iranem.

Kraje arabskie coraz częściej, ze względu na własne inte-
resy, są gotowe zakończyć bojkot Izraela. Łatwiej jednak 
zrobić to tym, które nie są z nim w bezpośrednim konflikcie. 
Tak postąpiły po dołączeniu do porozumień Abrahama  
Sudan i Maroko. Rząd pierwszego z krajów za tę decyzję zo-
stał nagrodzony przez USA usunięciem z czarnej listy 
państw wspierających terroryzm, z czym wiązały się sankcje 
gospodarcze. Maroko zaś w zamian za normalizację stosun-
ków z Izraelem zyskało uznanie przez Waszyngton roszczeń 
do Sahary Zachodniej, byłej hiszpańskiej kolonii, której 
część mieszkańców domaga się niepodległości.

CZY POSTĘPOWANIE WEDŁUG ZA-
SADY: WRÓG MOJEGO WROGA 
JEST MOIM PRZYJACIELEM, WY-
STARCZY DO STWORZENIA TRWA-
ŁEGO NOWEGO SOJUSZU NA BLI-
SKIM WSCHODZIE?
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Po ceremonii podpisania porozumień Abrahama w Waszyngtonie, 15 września 2020 roku. Od lewej: premier Izraela 
Beniamin Netanjahu, prezydent USA Donald Trump, minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Abdullah bin Zajed al-Nahjan i minister spraw zagranicznych Bahrajnu 
Abdullatif bin Raszid al-Zajani
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Informacje na temat rozmów o soju-
szu izraelsko-arabskim są sygnałem, że 
państwa regionu mają obawy co do bli-
skowschodniej polityki Stanów Zjed-
noczonych. Administracja prezydenta 
Joego Bidena zasygnalizowała Tehera-
nowi gotowość powrotu do porozumie-
nia z 2015 roku, które dotyczyło irań-
skiego programu atomowego. Tymcza-
sem zarówno Izrael, jak i arabskie 
monarchie znad Zatoki Perskiej są sceptyczni co do szans 
na powstrzymanie środkami dyplomatycznymi Irańczyków 
przed zbudowaniem broni nuklearnej. Izraelski minister 
obrony Beni Ganc stwierdził ostatnio, że jego kraj przygo-
towuje się do niezależnych działań przeciwko Iranowi. 
Ujawnił też, że są aktualizowane plany ataków na obiekty 
związane z irańskim programem atomowym. „Jeśli świat 
powstrzyma ich wcześniej, to będzie o wiele lepiej. Ale je-
śli nie, musimy pozostać niezależni i musimy się bronić”, 
stwierdził Ganc.

Niemniej jednak obecne przetasowania w sojuszach na 
Bliskim Wschodzie nie dotyczą tylko Iranu. Innym pań-
stwem, które nie skrywa niezadowolenia ze zbliżenia Izraela 
i części państw arabskich, jest Turcja. Ministerstwo spraw 
zagranicznych w Ankarze uznało porozumienia Abrahama 
za cios w wysiłki na rzecz obrony sprawy palestyńskiej i coś, 
co utrwaliło „nielegalne praktyki Izraela”. Gdy do władzy 
doszło środowisko polityczne obecnego prezydenta Recepa 
Tayyipa Erdoğana, Ankara podjęła próbę rozszerzenia swo-
ich wpływów na Bliskim Wschodzie. Temu miało służyć ze-
rwanie relacji z Izraelem i udzielenie poparcia Palestyńczy-
kom. Efektem tej polityki było skonfliktowanie się Turcji 
z kluczowymi państwami arabskimi, zwłaszcza Arabią Sau-
dyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

ŚRÓDZIEMNOMORSKA GRA
Niepokój Ankary budzi to, że do tego niekorzystnego dla 

niej układu bliskowschodniego dołączają państwa leżące we 
wschodniej części Morza Śródziemnego, z którymi też ma 
napięte relacje. I tak Grecja wzmacnia kontakty wojskowe 
z Rijadem. W marcu w rejonie Krety odbyły się ćwiczenia 
lotnicze „Falcon Eye 1” z udziałem saudyjskich F-15. Dwa 
miesiące wcześniej poinformowano zaś, że w Arabii Saudyj-
skiej zostanie rozmieszczona grecka bateria z zestawami 
przeciwrakietowymi Patriot (w ramach wielonarodowego 
programu wzmocnienia obrony powietrznej tego kraju, ata-
kowanego przez jemeńskich rebeliantów pociskami rakieto-
wymi, których prawdopodobnym dostawcą jest Iran).

Grecja, mająca już bliskie kontakty wojskowe z Izraelem, 
w listopadzie 2020 roku podpisała wraz z Cyprem nowe po-
rozumienie z Jerozolimą, które je jeszcze wzmocni. W stycz-

niu 2021 roku Cypryjczycy zawarli 
z kolei umowę o współpracy wojskowej 
z ZEA, które mają dobre relacje mili-
tarne z Grekami. Świadczy o tym cho-
ciażby to, że emirackie F-16 przylecia-
ły na ćwiczenia na Krecie w sierpniu 
2020 roku, gdy można było zauważyć 
bardzo silne napięcie w stosunkach 
grecko-tureckich.

Turcja zraziła do siebie też Egipt, 
którego obecne władze mają w pamięci jej wsparcie dla od-
suniętych od władzy islamistów z Bractwa Muzułmańskie-
go. Innym drażliwym punktem spornym jest udział Ankary 
w wojnie domowej w sąsiedniej Libii. Turcja popiera uzna-
wany rząd tymczasowy w Trypolisie, a Egipt wraz z Arabią 
Saudyjską i ZEA opowiadają się za Chalifą Haftarem, ge-
nerałem armii libijskiej za czasów dyktatury Muammara 
Kaddafiego, którego siły kontrolują wschód kraju. Po tej 
stronie są też Rosja i Francja.

Nieprzypadkowo pojawia się tutaj to drugie państwo, rola 
Paryża bowiem w tej bliskowschodniej układance jest niezwy-
kle ważna. Francja w sporach grecko-tureckich opowiedziała 
się jednoznacznie po stronie Aten. Stanowisko Paryża nie bu-
dzi zaskoczenia, ponieważ Francuzi mają rozbieżne z Turkami 
interesy w regionie z powodu rywalizacji o kontrolę nad eks-
ploatacją i transportem surowców energetycznych.

SZUKANIE PRZYJACIÓŁ
Pojawiły się sygnały ze strony Turcji świadczące o chęci 

poprawy relacji z Arabią Saudyjską i Egiptem. Z próbami 
zmniejszenia napięcia w stosunkach dwustronnych można 
też łączyć kwietniową wizytę szefa dyplomacji greckiej 
w Ankarze. Być może rząd turecki zrozumiał, że samymi 
demonstracjami siły militarnej niewiele zyska, nie mając 
żadnych liczących się sojuszników w regionie, bo za takich 
trudno uznać niewielki Katar, słaby rząd libijski oraz Pale-
styńczyków.

Nie wiadomo, czy postępowanie według zasady: wróg 
mojego wroga jest moim przyjacielem, wystarczy do stwo-
rzenia trwałego nowego sojuszu na Bliskim Wschodzie, za 
którego część, w rozumieniu geopolitycznym, uważano 
w przeszłości Bałkany. Takie podejście wynikało z historii, 
bo ten region przez wieki wchodził w skład Cesarstwa  
Bizantyjskiego, które w czasach rozkwitu obejmowało zna-
czącą część Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej, a po 
jego upadku Bałkany znalazły się w granicach imperium 
osmańskiego. Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie bę-
dzie miał zatem wpływ na bezpieczeństwo Europy. Niestety 
sytuacja jest trudna dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
gdyż po dwóch stronach linii podziałów znajdują się niektó-
rzy z jego członków.

MINISTERSTWO 
SPRAW ZAGRANICZ-
NYCH W ANKARZE 
UZNAŁO POROZUMIE-
NIA ABRAHAMA ZA 
CIOS W WYSIŁKI 
NA RZECZ OBRONY 
SPRAWY PALESTYŃ-
SKIEJ
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Chociaż tajna wojna na wodach Bliskiego Wschodu 
toczy się od 2019 roku, to dopiero w marcu 2021 
roku stała się przedmiotem ożywionych dyskusji. 
Wydarzeniem, które doprowadziło do opublikowa-

nia przełomowego artykułu na łamach „The Wall Street  
Journal”, była eksplozja na pokładzie zmierzającego do 
Hiszpanii irańskiego kontenerowca „Szahr-e Kord”. Władze 
w Teheranie określiły zdarzenie mianem „aktu terroryzmu” 
i zapowiedziały reakcję. Podejrzenia od razu skierowano 
w stronę Izraela, ale ten do ataku się nie przyznał. Jednocze-
śnie nieoficjalnie informowano, że na pokładzie statku znaj-
dowała się broń, która miała trafić do Syrii.

WYMIANA CIOSÓW
Uderzenie na „Szahr-e Kord” – kilkadziesiąt kilometrów 

od wybrzeży Izraela – sprawiło, że zaczęto łączyć w całość 
serię wcześniejszych zdarzeń, w tym tajemniczych eksplozji 
na wodach regionu. Uważa się, że uszkodzenie „Szahr-e 

Kord” stanowiło odpowiedź Izraelczyków na działania Irań-
czyków, którzy zaledwie dwa tygodnie wcześniej mieli 
u wybrzeży Zatoki Omańskiej zaatakować „Helios Ray”, 
izraelski statek towarowy pod banderą Bahamów. Jednostka 
przewoziła auta do Azji. Wówczas – przynajmniej jeśli wie-
rzyć doniesieniom – irańskie siły specjalne miały przymoco-
wać do burty dwa ładunki wybuchowe, które 20 minut póź-
niej wyrwały dziury w poszyciu bocznym statku.

W zemście za uszkodzenie „Szahr-e Kord” „nieznani spraw-
cy” wystrzelili rakietę przeciwokrętową w kierunku płynącego 
z Tanzanii do Indii izraelskiego kontenerowca „Lori”. Jednost-
ka pod liberyjską banderą została uszkodzona w momencie 
przechodzenia przez wody Morza Arabskiego. Wydarzenie to 
nie pozostało bez reakcji – na początku kwietnia doszło do eks-
plozji na pokładzie płynącego Morzem Czerwonym irańskiego 
statku „Sawiz”. Mowa o wybuchu albo torpedy, albo rakiety 
przeciwokrętowej. Szczególnego charakteru temu incydentowi 
dodają dwa niepotwierdzone doniesienia – w pobliżu miał 

Tarcia między Izraelem i Iranem, będące jedną z głównych osi napięć 
na Bliskim Wschodzie, weszły w nową fazę – coraz śmielszego 

atakowania cywilnych jednostek pływających.
R O B E R T  C Z U L D A

UKRYTE DNO KONFLIKTU
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Izraelskie 
media nagłośniły spra-

wę ataku na „Helios Ray”. 
Jeśli wierzyć doniesieniom – 
irańskie siły specjalne miały 

przymocować do burty statku 
dwa ładunki wybuchowe, które 

20 minut później wyrwały 
dziury w poszyciu bocznym 

jednostki.
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BENIAMIN 
NETANJAHU, premier 
Izraela: „Iran to 
największy wróg Izra-
ela. Jestem zdetermi-
nowany, aby go po-
wstrzymać”.

się znajdować izraelski okręt podwodny, a „Sawiz” 
to w rzeczywistości jednostka rozpoznawcza Korpu-
su Strażników Rewolucji Islamskiej. Tuż po ataku 
„The New York Times” napisał, że „Izrael powiado-
mił Stany Zjednoczone, że to on dokonał ataku”.

BEZ OKAZYWANIA SŁABOŚCI
Izraelsko-irańskie zmagania nie są niczym no-

wym. Z jednej strony – wykorzystywanie robaków 
komputerowych oraz zabijanie naukowców, by 
opóźnić irański program jądrowy, z drugiej – ostrze-
liwanie Izraela z Syrii, a także dozbrajanie antyizra-
elskich grup zbrojnych to tylko wycinek trwającej 
od lat cichej wojny Jerozolimy z Teheranem. Toczy 
się ona również na wodach regionu, choć przez lata 
Izrael ograniczał się do zajmowania irańskich stat-
ków i konfiskaty kontrabandy. Przykładowo, 
w 2009 roku na pokładzie jednostki towarowej 
„Francop” odnaleziono, zgodnie z doniesieniami, 
„dziesiątki kontenerów z bronią, ukrytych jako ła-
dunek cywilny wśród innych kontenerów”, podczas 
gdy w 2014 roku na pokładzie płynącego pod pa-
namską banderą statku handlowego „Klos C” znaj-
dowały się podobno wyprodukowane w Iranie ra-
kiety M-302 o zasięgu 150–200 km, docelowo 
przeznaczone dla bojowników w Strefie Gazy.

Momentem przełomowym był rok 2019, kiedy 
Iran zaczął śmielej atakować jednostki nawodne, co 
przywołuje na myśl jeden z epizodów wojny iracko-
-irańskiej (1980–1988), kiedy cywilne statki stały 
się celem rozmyślnych ataków. W 2019 roku na wo-
dach Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej zaatakowa-
no wiele statków, w tym „Front Altair” i „Andrea 
Victory” (Norwegia), „Kokuka Courageous” (Japo-
nia), „A Michel” (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
oraz „Al Marzoqah” i „Amjad” (Arabia Saudyjska). 
Oprócz tego zatrzymano brytyjski tankowiec „Stena 
Impero” i próbowano przejąć „British Heritage”. 
Jednocześnie zaczęto atakować jednostki płynące 
wodami Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej. 
Oskarżenia padają na Ruch Huti, czyli jemeńskich, 
antysaudyjskich bojowników, którzy są dozbrajani 
przez Iran. Siły te już w 2018 roku ostrzegały, że 
„odetną Morze Czerwone i międzynarodowe szlaki 
handlowe”. Teheran jest również oskarżany o zanie-
czyszczenie ropą naftową izraelskiego wybrzeża – 
wyciek w lutym 2021 roku objął 90% linii brzego-
wej tego państwa na Morzu Śródziemnym, a usu-
wanie strat zajmie sporo czasu.

Według dostępnych danych doszło już co naj-
mniej do tuzina ataków na irańskie statki, ale 
nie sposób ich zweryfikować, podobnie jak nie 
można stworzyć pełnej listy incydentów, za który-
mi stoją służby obu państw. W niektórych przy-
padkach mogły to nie być celowe działania, lecz 

zwykłe awarie. Oficjalnie ani Iran, ani Izrael nie 
przyznają się do atakowania drugiej strony, bo sta-
nowiłoby to pogwałcenie prawa międzynarodowe-
go. Ukrycie ataku przed światem jest tym łatwiej-
sze, że agresor nie stara się zatopić statku, lecz chce 
doprowadzić do jego uszkodzenia. Najczęściej uży-
wa do tego min magnetycznych o niewielkiej mocy.

Iran niechętnie mówi o uszkodzeniach, bo zosta-
łoby to odebrane jako przejaw słabości, podczas 
gdy Teheran niezmiennie podkreśla swoją potęgę, 
szerokie wpływy w regionie oraz to, że Izrael jest 
zbyt zalękniony, aby zaatakować republikę islam-
ską. Niemniej jednak po serii ataków w latach 
2019–2020 Irańczycy zaczęli eskortować swoje 
statki, które po wejściu na Morze Śródziemne 
przez pewien czas mogą liczyć na osłonę rosyj-
skich okrętów wojennych. Izraelczycy, którzy mają 
doskonałe rozeznanie ładunków i szlaków tranzyto-
wych, wówczas nie atakują. Znamienne jest, że do 
uderzenia na „Szahr-e Kord” doszło dopiero, gdy 
Rosjan nie było już w pobliżu.

SZLAKI NA CELOWNIKU
Należy się zastanowić, jakie motywy kierują 

obu państwami, skoro posuwają się do takich 
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działań. Władze w Teheranie lubią z dumą podkreślać 
wzrost swojej potęgi w ostatnich latach. Irańscy oficerowie 
robią sobie zdjęcia na granicy z Izraelem, podczas gdy ma-
rynarka wojenna tego państwa wchodzi na wody Morza 
Śródziemnego – to działania nie tylko propagandowe, lecz 
także strategiczne, bo Irańczycy faktycznie zwiększyli presję 
na Izrael, który, przynajmniej według irańskiej narracji, osta-
tecznie ugnie się pod rosnącą potęgą „osi oporu”, czyli Ira-
nu, Syrii, Hezbollahu, Hamasu i wszystkich tych, którzy 
walczą z amerykańską i „syjonistyczną” hegemonią.

Izrael z kolei chce pokazać, że nie pozwoli zepchnąć się do 
narożnika i gotów jest zdecydowanie bronić swych interesów. 
Istotny okazuje się także wymiar praktyczny, bo według Izrael-
czyków Teheran nie tylko używa morskich szlaków do przemy-
tu broni do proirańskich ugrupowań „osi oporu” w Syrii, Iraku, 
Jemenie, Libanie oraz Strefie Gazy, lecz także dostarcza w ten 
sposób ropę naftową sojusznikowi w Damaszku. Jak można by-
ło przeczytać w izraelskim dzienniku „Ha-Arec”, „szlak prze-
mytu został wykryty przez zachodnie służby wywiadowcze 
w 2018 roku. Izraelczycy wraz z zachodnimi służbami doszli 
do wniosku, że służy on Irańczykom do finansowania Hezbol-
lahu. Pieniądze trafiają do Libańczyków poprzez syryjskich po-
średników w zamian za ropę, którą Iran dostarcza Syrii”.

Celem izraelskich operacji jest więc sparaliżowanie irań-
skich szlaków przerzutowych do Lewantu (Liban, Syria) 
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przez morza Arabskie i Czerwone, a dzięki takim działa-
niom doprowadzenie do zduszenia irańskiej ekspansji w re-
gionie. Ta jest rezultatem chaosu po wybuchu Arabskiej 
Wiosny w 2010 roku – Teheran od tego momentu zwiększył 
swoje wpływy na Bliskim Wschodzie, co Izrael odbiera jako 
zagrożenie (efektem jest trwający od kilku lat izraelsko-irań-
ski konflikt zbrojny w Syrii, gdzie Irańczycy starają się zbu-
dować stały przyczółek, podczas gdy Izraelczycy dążą do je-
go zniszczenia). Jednocześnie rząd w Jerozolimie chciałby 
usztywnienia stanowiska Iranu i uniemożliwienia Stanom 
Zjednoczonym powrotu do nuklearnego porozumienia Joint 
Comprehensive Plan of Action, z którego wycofała się admi-
nistracja prezydenta Donalda Trumpa.

Obie strony pozostają w stanie głębokiej nienawiści, 
a jednocześnie nie brak im determinacji – jakiekolwiek cof-
nięcie się zostałoby odebrane jako słabość, a ta byłaby na-
tychmiast wykorzystana przez przeciwnika. Zatem choć 
izraelskie ataki nie są zbyt efektywne – tylko dwie jednost-
ki musiały wrócić do portu z powodu uszkodzeń – to za-
pewne będą kontynuowane. „Iran to największy wróg Izra-
ela”, stwierdził po ataku na statek „Helios Ray” premier 
Izraela Beniamin Netanjahu. „Jestem zdeterminowany, aby 
go powstrzymać”. Iran również nie zamierza ustąpić. Ozna-
cza to, że najpewniej jeszcze wielokrotnie usłyszymy o ta-
jemniczych eksplozjach w tym regionie.

Uderzenie w kontenerowiec „Szahr-e 
Kord”– kilkadziesiąt kilometrów od wy-
brzeży Izraela – sprawiło, że zaczęto łą-
czyć w całość serię wcześniejszych zda-
rzeń, w tym tajemnicze eksplozje na tam-
tejszych wodach.

CELEM IZRAEL-
SKICH OPERACJI 
JEST SPARALIŻOWA-
NIE IRAŃSKICH 
SZLAKÓW PRZERZU-
TOWYCH DO LIBANU 
CZY SYRII PRZEZ 
MORZA ARABSKIE  
I CZERWONE, A TYM 
SAMYM DOPROWA-
DZENIE DO ZDUSZE-
NIA IRAŃSKIEJ EKS-
PANSJI W REGIONIE
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Wdrugiej połowie marca na Alasce odbył się 
szczyt USA–Chiny, który przebiegał w at-
mosferze kontrowersji. Zaczął się od wza-
jemnych oskarżeń, obie strony oznajmiły, że 

nie darzą się sympatią, ale w kluczowych sprawach do-
szły do porozumienia. Czy tak będzie wyglądać polityka 
następnych dekad?

Trudno mówić cokolwiek o następnych dekadach, jeżeli 
nie wiemy, co wydarzy się w najbliższych dniach. Rozmowę 
tę prowadzimy w czasie pandemii, nad którą Chiny ogłosiły 
zwycięstwo już we wrześniu 2020 roku. W Polsce mówi się, 
że to fake news, ale według danych Johns Hopkins Universi-
ty, Chiny miały zaledwie 4788 ofiar śmiertelnych. Dzięki te-
mu kraj ten ponownie poczuł się silniejszy, tak samo jak po 
poprzednim dużym zakręcie geopolitycznym w 2008 roku. 
Wtedy światowe centrum gospodarcze i finansowe w znacz-
nej mierze przesunęło się z Atlantyku na Pacyfik, a teraz ob-
serwujemy rozszerzenie tej agendy. Poprzedzała je wojna 
handlowa, która w czasie pandemii przybrała także postać 

wojny technologicznej i propagandowej. 
Przełomowe były również dwa ważne doku-

menty przyjęte na przełomie 2017 
i 2018 roku przez administrację  

Donalda Trumpa. W strategiach 
zarówno bezpieczeństwa, jak 

i wojskowej wymieniono  
Chiny jako jedno z dwóch 

największych wyzwań,  

MIĘDZY 
MARSEM 
A WENUS

Z  B o g d a n e m  G ó r a l c z y k i e m  o kalkulacjach 
ekonomicznych i strategicznych w prowadzeniu polityki 
międzynarodowej w odniesieniu do regionu pacyficznego 

rozmawia Michał Zieliński.
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zaraz obok Rosji. W czasie pandemii temat Rosji jednak po-
woli zanikał, za to rosło znaczenie Chin. Oznacza to niestety 
nową zimną wojnę. Pekin jej nie chce, ale zarazem się jej nie 
boi. Chce pokazać światu, że nikt nie może już mu niczego 
dyktować. To właśnie przejaw wejścia na drogę strategicznej 
konkurencji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wi-
dzieliśmy na Alasce. 

Nie jest jednak tak, że w świecie ścisłych powiązań, 
w tym gospodarczych, te dwa mocarstwa są na siebie 
skazane?

Nawet jak zawrzemy małżeństwo, które oceniamy jako uda-
ne, to i tak nigdy nie jest ono na wiecz-
ność. Tym bardziej nie będzie tak w re-
lacjach między państwami. Rządzą 
w nich interesy. Chiny wyraźnie urosły, 
przez co stały się otwartym zagroże-
niem dla Stanów Zjednoczonych. Naj-
pierw zrozumiały to tamtejsze ośrodki 
wywiadowcze, następnie środowiska 
akademickie, a na końcu politycy. 
W efekcie, pomimo polaryzacji amery-
kańskiego społeczeństwa i tamtejszych 
elit politycznych, w kwestii Chin panuje 
jednomyślność. Kierunek obrany przez 
Donalda Trumpa kontynuuje prezydent 
Joe Biden, aczkolwiek przez dziesięcio-
lecia wzajemnych zależności powiąza-
nia między Stanami Zjednoczonymi 
i Chinami są bardzo mocne i doprowa-
dzenie do rozwodu nie będzie łatwe. 
Dlatego proces ten będzie bardzo kosz-
towny, także dla całego świata. 

Jednocześnie w 2020 roku Chiny 
wyparły USA i zostały głównym 
partnerem handlowym Unii Europejskiej. 

Po pierwsze, podczas pandemii Chiny przekroczyły po-
ziom 72% PKB Stanów Zjednoczonych, czyli najwyższy, ja-
ki kiedykolwiek osiągnęła Japonia. Dla porównania, 
w Związku Sowieckim w najlepszych czasach późnego  
Nikity Chruszczowa czy wczesnego Leonida Breżniewa 
wartość PKB wynosiła maksymalnie 40% poziomu amery-
kańskiego. Po drugie, Chiny są nie tylko największym part-
nerem dla Europy, ale od 2015 roku także największą gospo-
darką w sensie siły nabywczej. Dla wielu ekonomistów to 
lepszy miernik niż kurs nominalny. Od 2015 roku Chiny sta-
ły się też eksporterem kapitałów, czyli mają nadwyżki kapi-
tałowe i są w fazie ekspansji. Te czynniki sprawiły, że Pekin 
określił dwie wielkie strategie wobec Europy. Pierwsza to 
nowy jedwabny szlak, a druga to tzw. formuła 16+1. Unia 
Europejska niestety adekwatnych strategii jeszcze nie ma. 
Warto przy tym pamiętać, że Chiny boją się układu bilateral-
nego i szukają trzeciego bieguna. Z oczywistych względów 
nie może być to Japonia czy Rosja, więc Chińczycy postawi-

li na Europę. Czytaj, na Niemcy, które odpowiadają za poło-
wę eksportu Unii Europejskiej do Chin i bez których zgody 
nic w Europie się nie dzieje. 

Amerykanie na to pozwolą?
Wiele zależy od tego, czy odnowią się relacje transatlan-

tyckie, mocno nadszarpnięte przez administrację Donalda 
Trumpa. Na rozdanie Joego Bidena wciąż czekamy, ale 
warto zwrócić uwagę na to, co już się wydarzyło. Barack  
Obama po roku prezydentury ogłosił słynny zwrot ku Azji. 
Dokładnie to samo stało się w lutym i marcu tego roku. 
Pierwsza konferencja międzynarodowa, w której wziął 

udział prezydent Biden, odbyła się 
w ramach grupy QUAD [Quadrilateral 
Security Dialogue], którą tworzą Sta-
ny Zjednoczone, Japonia, Australia 
oraz Indie. Zarazem najważniejsi 
przedstawiciele administracji zostali 
wysłani najpierw do Tokio i Seulu, 
a następnie szef Pentagonu poleciał 
do Nowego Delhi, a szef dyplomacji 
na szczyt zwołany na Alasce. To są 
tzw. ruchy tektoniczne. 

Amerykanie otwarcie wzywają do te-
go, żeby oprzeć się agresywnej stra-
tegii stosowanej przez Chiny. Tak 
podczas wystąpienia w Brukseli  
mówił sekretarz stanu USA Antony 
Blinken.

Na razie to wszystko jest fazą wer-
balną. Konieczne są rozmowy, pozosta-
je też pytanie, czy i w jakiej formie od-
tworzą się relacje transatlantyckie. Nie 
mam złudzeń, że skończył się europo-
centryzm. Pytanie, czy Europejczycy 

dogadają się z Amerykanami i czy potrwa jeszcze era atlan-
tycka, czy już rozpocznie się wiek Pacyfiku. Różne są inter-
pretacje tych wydarzeń. Wiele zależy od tego, jak będą sobie 
radziły Chiny, zarówno wewnętrznie, jak i regionalnie.

W Pekinie mówi się o końcu upokorzeń. To także ruch na 
użytek wewnętrzny? 

To nie jest rozgrywka wewnętrzna, lecz gra o supermocar-
stwowy status Chin. Przez ponad rok obserwowaliśmy de-
monstracje w Hongkongu, które, pomimo braku użycia woj-
ska i przemocy, Pekin rozwiązał siłowo, narzucając swoje 
ustawodawstwo. W ten sposób zakończył formułę „jeden 
kraj, dwa systemy”, czym strzelił sobie w kolano. Sytuacja 
w Hongkongu jest papierkiem lakmusowym dla społeczeń-
stwa na Tajwanie i od tego czasu wszystkie lokalne sondaże 
pokazują, że poparcie dla zjednoczenia z Pekinem spadło 
poniżej 10%. To stanowi nowe wyzwanie dla Chin, które te-
raz będą musiały użyć albo niebywałego fortelu, albo siły, 
żeby doprowadzić do spełnienia tzw. chińskiego snu. 

JEDNE PARTIE SĄ ZA 
WSPÓŁPRACĄ Z CHI-
NAMI, INNE PODCHO-
DZĄ DO NICH JAK 
DO KONKURENTA, 
A JESZCZE INNE 
OTWARCIE UWAŻAJĄ 
JE ZA WROGA I NA 
DODATEK LUDOBÓJ-
CĘ. BRAK JEDNOLITE-
GO STANOWISKA 
OSŁABIA NASZĄ PO-
ZYCJĘ WZGLĘDEM 
ZEWNĘTRZNIE JED-
NOLITEGO PEKINU
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Można odnieść wrażenie, że w obliczu tych zmian Unia Eu-
ropejska chce zachować neutralne stanowisko. Jednocze-
śnie podejście do Chin nie jest tak jednolite jak w USA. 
Uwypukliło to ostatnie zamieszanie w holenderskim parla-
mencie, gdzie przegłosowano ustawę o ludobójstwie Ujgu-
rów. Premier wraz ze swoim ugrupowaniem był jej prze-
ciwny. Będzie więcej takich rozbieżności?

Jesteśmy niezwykle spolaryzowani. Widać to w parlamencie 
holenderskim, a także w formule 16+1. Państwa takie jak Wę-
gry, Serbia czy Grecja chcą współpracy gospodarczej z China-
mi. Z kolei Polska czy kraje bałtyckie od czasu kryzysu ukraiń-
skiego z 2014 roku kierują się nie racjami ekonomicznymi, tyl-
ko przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Jesteśmy też 

podzieleni na poziomie partii politycznych, dlatego ostatnia 
wielka umowa inwestycyjna z Chinami [Comprehensive  
Agreement on Investment – CAI] zostanie poddana debacie  
ratyfikacyjnej w Parlamencie Europejskim. Parlamenty krajo-
we na pewno by ją odrzuciły. Jedne partie są za współpracą 
z Chinami, inne podchodzą do nich jak do konkurenta, a jesz-
cze inne otwarcie uważają je za wroga i na dodatek ludobójcę. 
Ten brak jednolitego stanowiska niewątpliwie osłabia naszą 
pozycję względem zewnętrznie jednolitego Pekinu. 

Sytuacja ta przywodzi na myśl spór wokół Iranu, gdy 
przez długi czas Europa szukała możliwości porozumie-
nia, a Stany Zjednoczone szły na zwarcie. 

CHINY WYRAŹNIE UROSŁY, 
PRZEZ CO STAŁY SIĘ OTWARTYM ZAGRO-
ŻENIEM DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH. 
NAJPIERW ZROZUMIAŁY TO TAMTEJSZE 
OŚRODKI WYWIADOWCZE, NASTĘPNIE 
ŚRODOWISKA AKADEMICKIE, 
A NA KOŃCU POLITYCY
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Niejaki Robert Kagan, bardzo ceniony przeze 
mnie analityk i filozof polityki amerykańskiej, 
który wiele lat spędził w Brukseli, w 2001 roku 
napisał esej „Potęga i raj”. Stwierdził w nim, że 
Amerykanie posługują się racjami siły – hard po-
wer – i dlatego są z Marsa. Europejczykom bliż-
sze jest porozumienie, czyli soft power, więc są 
z Wenus. Unia Europejska nie ma mocnych rękoj-
mi władzy, na arenie międzynarodowej kojarzona 
jest z siłą normatywną oraz z soft power. W świe-
cie, który od czasu Donalda Trumpa wrócił do 
polityki mocarstwowej, to jednak zdecydowanie 
za mało. Dlatego uważam, że bardzo istotne bę-
dzie to, co zrobią Niemcy i czy po brexicie od-
tworzy się oś Paryż–Berlin.

Która strategia jest bardziej skuteczna w roz-
mowie z Chinami?

W pewnych sprawach da się dogadać z Chinami 
z pozycji soft power, ale trzeba pamiętać, że to nie 
jest zwykłe państwo, tylko cywilizacja. Dlatego 
Pekin rozmawia przede wszystkim z pozycji siły 
i w kontakcie z nim trzeba mieć solidne argumen-
ty. My takie argumenty mamy, ponieważ jako 
Unia Europejska jesteśmy mocarstwem handlo-
wym. Wciąż jesteśmy także mocarstwem techno-
logicznym, chociaż pod tym względem Chiny za-
czynają nas wyprzedzać. To nowa sytuacja, którą 
trzeba w Europie jak najszybciej zrozumieć. 

Amerykanie coraz częściej mówią o nowym po-
rządku, w którym – w celu utrzymania stabili-
zacji – zmierza się w stronę autorytarnych roz-
wiązań.

To efekt podważania demokracji liberalnej, 
z którym mamy do czynienia. Zgodnie z hasłem 
TINA [there is no alternative], zapoczątkowanym 
przez Margaret Thatcher, długo wydawało się nam, 
że nie ma alternatywy dla liberalnej demokracji 
i gospodarki rynkowej. Uosobieniem tych idei jest 
Unia Europejska. Procesy, o których mówiłem, 
sprawiają jednak, że wzmacnia się cały region 
wschodnio-azjatycki, który staje się centrum świa-
towym. To nie jest nic nowego w dziejach, ale 
w nas wywołuje szok, że przestajemy rządzić. Za-
tem albo ponownie narodzi się ład dwubiegunowy, 
znany z okresu zimnowojennego, albo nastanie ład 
wielostronny. Kwestią otwartą pozostaje, gdzie po-
za Waszyngtonem i Pekinem powstanie ośrodek 
władzy. Pod uwagę bierze się Indie oraz Rosję. Sta-
tus ten chcą osiągnąć także Turcja, Niemcy oraz 
Wielka Brytania. W takim przypadku potrzebne 
byłoby jednak uporządkowanie tej sfery w formie 
jakiegoś nowego traktatu albo nowego kongresu 
wiedeńskiego. Inaczej będziemy żyli w bezładzie. 

Polska jest zależna od Stanów Zjednoczonych 
i Unii Europejskiej, ma napięte relacje z Ro-
sją, a Chiny próbują poszerzać wpływy także 
nad Wisłą. Jak mamy się odnaleźć w tym za-
mieszaniu? 

Polska należy do grona państw małych i śred-
nich, o których losach po konfliktach decydują 
zwycięzcy. Dlatego powinniśmy uruchomić dy-
plomację i antycypować, co się stanie. Polskie hi-
storyczne przekleństwo brzmiało „między Rosją 
a Niemcami”. Ono obowiązuje do dziś. Po upad-
ku porządku zimnowojennego do tych dwóch  
tradycyjnych partnerów doszło jeszcze dwóch. 
Chodzi o Stany Zjednoczone, które po wejściu 
naszego państwa do NATO gwarantują nam bez-
pieczeństwo zewnętrzne. Tutaj nic się nie zmie-
nia, nie ma także alternatywy i trzeba być z Ame-
rykanami blisko. Zwłaszcza że jesteśmy na 
obrzeżach Sojuszu Północnoatlantyckiego i nic 
nie wskazuje, żeby Rosja czy Białoruś w przewi-
dywalnej przyszłości do niego przystąpiły. Rów-
nocześnie istotne jest bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, na które składają się także źródła moderniza-
cji. Na tym poziomie partnerem jest UE 
z płynącymi z niej funduszami. Z samymi Niem-
cami mamy jedną trzecią obrotów handlowych, 
a z Unią Europejską ponad 80%. Nasze korzenie 
i źródła modernizacji są w Europie. Jednak 
w ciągu ostatnich kilku lat pojawił się piąty roz-
grywający, czyli właśnie Chiny. Nowy jedwabny 
szlak prowadzi przez Polskę i to w interesie Chin 
jest, żeby do Polski wejść. Musimy to kalkulować 
pod względem ideologicznym, politycznym, 
strukturalnym oraz strategicznym. 

Czy będąc średnim krajem położonym w stra-
tegicznym miejscu, do tego narażonym na pre-
sję z tylu kierunków, realnie jesteśmy w stanie 
coś zrobić?

Przez pięć lat byłem ambasadorem Rzeczypo-
spolitej w Królestwie Tajlandii. Jest to jedyne 
państwo w Azji Południowo-Wschodniej, które 
nie uległo kolonizacji. Z jednej strony był walec 
francuski w Indochinach, z drugiej Brytyjczycy 
zajęli Birmę [dzisiejsza Mjanma]. Gdyby nie było 
zręcznej dyplomacji, Tajlandia zostałaby podzie-
lona między te dwie potężne siły kolonialne. Tak 
się jednak nie stało. Jeżeli mamy sprawnych dy-
plomatów i wyobraźnię polityczną, to z obecnej 
sytuacji także możemy wyjść zwycięsko. 

BOGDAN GÓRALCZYK jest profesorem w Centrum 

Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego 

(w latach 2016–2020 pełnił funkcję jego dyrektora). 

Był dyplomatą i ambasadorem w krajach Azji. 

Nie mam złudzeń, 
że skończył się euro-
pocentryzm. Pytanie, 
czy Europejczycy 
dogadają się z Ame-
rykanami i czy po-
trwa jeszcze era 
atlantycka, czy już 
rozpocznie się wiek 
Pacyfiku.
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T O M A S Z  O T Ł O W S K I

Już od dwóch lat można obserwować wzrost aktywności szkoleniowej 
wojsk rosyjskich, ale ostatnie tygodnie pod tym względem są coraz 

bardziej intensywne. Tłumaczenia Moskwy o „rutynowych 
manewrach” nie przekonują państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

ROSYJSKIE 
MYŚLENIE O WOJNIE
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Tegoroczna wiosna w Europie Środkowo-
-Wschodniej w stosunkach międzynarodo-
wych okazuje się wyjątkowo gorąca. Gwał-
towny wzrost napięcia w Doniecku i Don-

basie, dwóch zbuntowanych ukraińskich obwodach, 
a także równoczesna koncentracja największych od 
pięciu lat sił rosyjskich u wschodnich granic Ukra-
iny oraz na Krymie – wszystko to podgrzewa at-
mosferę w całej Europie Wschodniej. 

Jakby tego było mało, Rosjanie postawili w stan 
podwyższonej gotowości bojowej siły stacjonujące 
w Południowym i Północnym Okręgu Wojskowym. 
Te ostatnie podejmują demonstracyjne działania 
w rejonie Arktyki i północnego Atlantyku. Niepo-
twierdzone doniesienia sugerują również wprowa-
dzenie reżimu bojowego Floty Bałtyckiej. 

Wszystkie te posunięcia Moskwy wywołują zro-
zumiałe zaniepokojenie państw europejskich i całe-
go Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kreml tłumaczy 
je jednak „rutynową aktywnością szkoleniową” 
swych wojsk. Wbrew tym twierdzeniom aktywność 
sił rosyjskich co do skali i zasięgu z pewnością nie 
ma zwyczajnego charakteru. Zachód pamięta poza 
tym, że w sierpniu 2008 roku Moskwa przeprowa-
dziła atak na Gruzję siłami zaledwie jednej wzmoc-
nionej dywizji zmechanizowanej, dwa miesiące 
wcześniej dyslokowanej na Kaukazie właśnie w ra-
mach „rutynowych manewrów”.

DZIAŁANIE W WIELU SFERACH
Intensywny wzrost poziomu aktywności szkole-

niowej rosyjskich jednostek obserwuje się już od 
dwóch lat, i to we wszystkich pięciu okręgach woj-
skowych Federacji Rosyjskiej (FR). Ta tendencja 
utrzymała się nawet w ubiegłym roku. Pomimo 
ograniczeń spowodowanych epidemią Rosjanie 
zdołali przeprowadzić niemal 19 tys. przedsięwzięć 
szkoleniowych o różnej skali i zakresie. Ćwiczeń 
stricte bojowych wykonano w tym czasie aż o 36% 
więcej niż w roku 2019. Także zima 2020/2021 nie 
wpłynęła na zmniejszenie tempa szkoleń. Co zna-
mienne, ten zimowy cykl manewrów objął zwłasz-
cza jednostki wchodzące w skład utworzonego 
w grudniu 2020 roku Północnego Okręgu Wojsko-
wego, powstałego głównie na bazie sił i środków 
dotychczasowej Floty Północnej.

W tym roku ministerstwo obrony FR ma w pla-
nach niemal 5 tys. przedsięwzięć szkoleniowych 
o charakterze bojowym – od niewielkich lokalnych 
ćwiczeń zgrywających pododdziały szczebla bata-
lionu i brygady (pułku) po zakrojone na szeroką 
skalę manewry strategiczne, takie jak „Zapad 
2021”. Wysokie tempo szkoleń mają utrzymać tak-
że siły powietrzne oraz wojska rakietowe. Warto 
przy tym pamiętać, że Rosjanie prowadzą ćwicze-M
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nia w pełnym trybie wojennym – wszystkie rosyj-
skie dywizje przyjmują strukturę czasu W, czyli 
czteropułkową.

Bez względu na liczbę i typ szkoleń najważniej-
szy jest jednak fakt, że w większości z nich ćwiczo-
ne są niedawno wdrożone nowe procedury i ele-
menty taktyki, uwzględniające doświadczenia 
z najnowszych konfliktów i wojen. Zwłaszcza 
z tych, w których bezpośredni i aktywny udział bra-
ły siły rosyjskie, także jako formacje nieregularne – 
aneksja Krymu, operacje na wschodzie Ukrainy, 
działania w Syrii, Libii i Górskim Karabachu. 
W każdym z planowanych przedsięwzięć szczegól-
ny nacisk będzie zatem kładziony na doskonalenie 
kierowania i dowodzenia walką, we współdziałaniu 
różnych rodzajów wojsk i przy stosowaniu szerokiej 
gamy środków pozamilitarnych, wchodzących 
w zakres nowej rosyjskiej doktryny wojennej. We-
dług ekspertów zachodnich mamy do czynienia 
z rosyjską wersją równie nowatorskiej i przełomo-
wej amerykańskiej koncepcji „multi-domain opera-
tions”, czyli równoczesnego prowadzenia działań 
operacyjnych w wielu wymiarach i domenach. Do-
czekała się ona w Rosji oficjalnej akceptacji naj-
wyższych czynników wojskowych jako „działanie 
w wielu sferach”.

Głównym przejawem zmian w rosyjskiej dok-
trynie militarnej i wojennej jest odchodzenie od 
ścisłego polegania wyłącznie na zdolnościach nu-
klearnych (i szerzej: militarnych jako takich) na 
rzecz rozwijania i stosowania szerszej gamy środ-
ków. W ostatniej dekadzie Rosja znacząco posze-
rzyła zakres militarnych zdolności, m.in. dzięki 
doświadczeniom nabytym podczas aneksji Kry-
mu, wojnie na wschodzie Ukrainy oraz operacjom 
„stabilizacyjnym” w Syrii. Siły zbrojne i ich uży-
cie są jednak zaledwie jednym z wielu komponen-
tów szerszego podejścia Moskwy do nowoczesnej 
wojny jako takiej.

Rozwijany w FR sposób prowadzenia operacji 
militarnych odzwierciedla nowe podejście rosyj-
skich strategów i sztabowców do koncepcji nowo-
czesnej wojny. Chyba po raz pierwszy w historii ma 
ono charakter holistyczny. Uwzględnia się cały wa-
chlarz narzędzi i środków o charakterze politycz-
nym, militarnym, informacyjnym, gospodarczym, 
a nawet kulturowym, stosowanych elastycznie w za-
leżności od czasu, sytuacji i miejsca. 

W ujęciu rosyjskich planistów typowy konflikt 
zbrojny zawsze musi być poprzedzony fazą ostrej 
rywalizacji politycznej, informacyjnej i psycholo-
gicznej, w czasie której istnieje dogodna przestrzeń 
do zmiękczania przeciwnika, osłabienia jego mora-
le i tym samym zmniejszenia jego woli walki i opo-
ru, a także kreowania go jako winnego zaostrzania 

Wysokie tempo 
szkoleń mają 
utrzymać także 
rosyjskie siły 
powietrzne oraz 
wojska rakietowe.
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sytuacji. Na tym etapie działań kluczowymi narzę-
dziami są informacja i dezinformacja, propaganda 
oraz działania z zakresu operacji psychologicznych, 
szczególnie w mediach społecznościowych. 

W kolejnym etapie – jeszcze zanim zagrają arma-
ty – do akcji powinny wkroczyć grupy podejmujące 
działania dotychczas klasyfikowane jako całkowicie 
niemilitarne i niekonwencjonalne, niestosowane for-
malnie przez strony konfliktu. Jak to może wyglą-
dać w praktyce, przekonaliśmy się w lutym 2014 
roku na Krymie, gdy Rosjanie po tygodniach budo-
wania politycznego napięcia wprowadzili do akcji 
„zielone ludziki”, korelując ich działania z serią ak-
cji sabotażowych i dezinformacyjno-propagando-
wych. 

Rosyjska doktryna wojny nowej generacji nie 
zmniejsza zatem rangi czynnika militarnego, ale je-
dynie definiuje i uwypukla znaczenie środków asy-
metrycznych i pozamilitarnych, tworząc nową – hy-
brydową, wielopłaszczyznową i wielowymiarową 
strategię działań w realiach współczesnego konflik-
tu międzynarodowego.

POLE KONFRONTACJI
To co odróżnia obecne rosyjskie myślenie o woj-

nie i sposobie jej prowadzenia od tego odziedziczo-
nego po czasach Związku Sowieckiego, to wyraźne 
odchodzenie od doktryny jak najszybszego zdomi-
nowania pola walki przez obezwładniające przeciw-
nika uderzenie wielkimi siłami (głównie pancerny-
mi i zmechanizowanymi) z jednoczesnym użyciem 
skoncentrowanego ognia artylerii różnych typów 
oraz zmasowanymi działaniami lotnictwa. Rosjanie 
myślą teraz o polu walki jako o wielowymiarowym 
obszarze konfrontacji z przeciwnikiem. Priorytetem 
w ich założeniach jest elastyczność podejścia szta-
bowców i dowódców do planowania, ale przede 
wszystkim prowadzenia operacji militarnych, obej-
mujących działania uznawane dotychczas za asyme-
tryczne czy wręcz pozamilitarne. 

Coraz większego znaczenia w szkoleniach do-
wódców liniowych i oficerów sztabowych (zwłasz-
cza szczebla brygady, pułku oraz dywizji) nabiera 
więc osiąganie przez nich zdolności adaptacji do 
szybko zmieniających się uwarunkowań operacyj-

nych potencjalnego konfliktu. Nacisk kładzie się za-
tem na szerokie, niestandardowe myślenie dowód-
ców o wojnie i jej prowadzeniu, z premiowaniem 
własnej inicjatywy oraz nieszablonowego myślenia. 
Dla każdego, kto choć pobieżnie wie, jak od wie-
ków funkcjonowała armia rosyjska – jest oczywiste, 
że wdrażane obecnie zmiany stanowią całkowitą re-
wolucję w kształceniu i działaniu kadr oficerskich 
sił zbrojnych Rosji. 

CORAZ GROŹNIEJSZY NIEDŹWIEDŹ
W parze z tymi rewolucyjnymi zmianami idą też 

wysiłki na rzecz unowocześnienia sprzętu i broni, 
jakimi posługują się żołnierze. Proces moderniza-
cji uzbrojenia rozpoczęto pod koniec 2008 roku 
(korelacja z kampanią gruzińską, uznaną przez 
Kreml za nie do końca udaną, nie jest przypadko-
wa), szybko natknął się on jednak na barierę bu-
dżetową. W ciągu tych 13 lat Rosjanie zdołali mi-
mo to wymienić lub znacząco zmodernizować du-
żą część przestarzałego sprzętu wojennego 
i uzbrojenia, znajdującego się na stanie ich armii 
jeszcze od czasów ZSRS. 

Największe zmiany dotyczą sił lądowych i po-
wietrznych oraz strategicznych wojsk rakietowych. 
Ograniczenia finansowe – dzisiaj związane z sank-
cjami za aneksję Krymu i spadkiem cen ropy nafto-
wej w pandemii – sprawiły, że podstawą procesu 
modernizacji sprzętu rosyjskich sił zbrojnych stało 
się unowocześnianie już posiadanego uzbrojenia, 
a nie zakupy nowej broni.

Bez względu jednak na stopień nasycenia armii 
rosyjskiej nowoczesnym uzbrojeniem cechuje się 
ona dzisiaj znacznie wyższym morale i silniejszym 
esprit de corps niż 10–15 lat temu. To w dużej mie-
rze efekt wprowadzanych od dekady w siłach zbroj-
nych FR reform strukturalnych, m.in. częściowego 
uzawodowienia – obecnie poborowi stanowią tylko 
około 20% z przeszło miliona żołnierzy, co znaczą-
co zwiększyło ich efektywność oraz poprawiło dys-
cyplinę w szeregach. Te zmiany, w połączeniu z re-
wolucją w dziedzinie doktryny wojennej Moskwy 
i nową koncepcją prowadzenia wojny sprawiają, że 
rosyjski niedźwiedź staje się jeszcze groźniejszy niż 
dotychczas.

Gen. armii WALERIJ 
GIERASIMOW, szef 
Sztabu Generalnego 
Sił Zbrojnych FR:
„Rola niemilitarnych 
środków w osiąganiu 
celów politycznych 
i strategicznych na-
szego państwa zna-
cząco wzrosła 
w ostatnich latach, 
i w wielu aspektach 
są one ważniejsze niż 
siła zbrojna i samo 
uzbrojenie”.

ROSYJSKA ARMIA CECHUJE SIĘ ZNACZ-
NIE WYŻSZYM MORALE I SILNIEJSZYM 
ESPRIT DE CORPS NIŻ DEKADĘ TEMU
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W  Donbasie, gdzie w lipcu 2020 roku 
weszło w życie zawieszenie broni, do-
szło do eskalacji ukraińsko-rosyjskie-

go konfliktu. Kijów wskazuje na to, że Moskwa 
zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy 
z Ukrainą. Co ten obecny kryzys oznacza dla 
Kijowa?

Eskalacja konfliktu to zbyt mocne określenie. 
Zwiększyła się liczba ostrzałów ze strony samo-
zwańczych republik – donieckiej i ługańskiej, 
m.in. z moździerzy kalibru 82 i 120 mm, ale jak 
dotychczas nie użyto np. artylerii rakietowej czy 
ciężkiej artylerii. Rosjan zaniepokoiły działania 
władz w Kijowie. Bezpośrednią przyczyną za-
ostrzenia obecnej sytuacji były decyzje prezyden-
ta Wołodymyra Zełenskiego, który przez nakłada-
nie sankcji uderzył w polityczne i biznesowe pro-
rosyjskie zaplecze na Ukrainie. Zintensyfikował 
także dialog z NATO, uzyskał poparcie dla przy-
spieszenia współpracy z Sojuszem, co zirytowało 
Kreml. Wejście Ukrainy w zachodni system bez-
pieczeństwa byłoby wielką rosyjską porażką, dla-
tego Kreml nie rezygnuje z prób osłabienia proza-
chodnich nastrojów w Kijowie.

Trzeba jednak pamiętać, że jednym ze sposo-
bów działania Moskwy jest wojna psychologicz-
na. Strona ukraińska potwierdza, że w pobliżu 
granicy znajduje się około 90–100 tys. rosyjskich 
żołnierzy. Innym przykładem użycia sił zbrojnych 
w ramach operacji psychologicznej był przerzut 
kilku jednostek Flotylli Kaspijskiej przez Morze 
Azowskie w kierunku Krymu. Dwa okręty Floty 
Północnej weszły na Morze Czarne. Ma to 
wzmocnić kremlowski przekaz, że Morze Azow-
skie jest „rosyjskim morzem” i przez Cieśninę 
Kerczeńską nie przejdzie żadna jednostka mary-
narki wojennej Ukrainy. 

Jakie pole manewru w tej sytuacji ma Kijów?
W poprzednich latach sygnały wysyłane przez 

Kijów o tym, że Rosjanie gromadzą znaczący po-

tencjał militarny, nie wywoływały żadnego kryzy-
su politycznego. Na Zachodzie wierzono, że pro-
ces normandzki, czyli spotkania przedstawicieli 
Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy, może z trudno-
ściami, ale będzie postępował. Jeszcze latem 2020 
roku liczono na to, że zawarte zawieszenie broni 
okaże się trwałe. 

Przy kampanii, jaką prowadzą Rosjanie, Ukra-
ińcy zachowują się w miarę spokojnie. Unikają 
prowokowania drugiej strony. Nie widzimy ru-
chów jednostek ukraińskich w kierunku wschod-
nim. Odbywają się ćwiczenia obrony terytorial-
nej, ale nie na dużą skalę. Kijów kontynuuje poli-
tykę podkreślającą istnienie zagrożenia ze strony 
Rosji. Nie jest to zagrożenie tylko dla Ukrainy, 
lecz dla całego regionu. Strategia bezpieczeństwa 
militarnego tego państwa potwierdza jednak, że 
Kijów wybrał drogę na Zachód. Pozostaje pyta-
nie, czy uda się to zrealizować. Uważam jednak, 
że nie ma odwrotu, ponieważ polityka Kijowa jest 
prozachodnia i antyrosyjska.

Niektórzy eksperci uważają, że jednym ze sce-
nariuszy jest pełnowymiarowy konflikt zbroj-
ny, który mógłby dosięgnąć także NATO. To 
realne zagrożenie? 

Patrząc na ostatnie działania Moskwy, możemy 
wnioskować, że Rosjanie są zdolni do zainicjowa-
nia jakiegoś ograniczonego konfliktu zbrojnego. 
Nie jestem przekonany o tym, że mogłoby dojść do 
takiego na większą skalę, gdyż Moskwa poniosła-
by w nim klęskę. Odnoszę wrażenie, że Rosjanie 
wywołali konflikt z Kijowem, ponieważ nie mogli 
szybko zmienić sytuacji na Ukrainie i osłabić anty-
rosyjskich ruchów Zełenskiego. Dlatego wybrali 
najprostszy dla nich sposób działania: grożenie 
strzelbą wiszącą na kremlowskiej ścianie.

Rozmawiała MAŁGORZATA SCHWARZGRUBER.

PIOTR ŻOCHOWSKI jest analitykiem Ośrodka  

Studiów Wschodnich.

P i o t r a 
Ż o c h o w s k i e g o

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

Grożenie strzelbą
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W ielka Brytania uważana jest za jedno z mocarstw 
światowych. Wprawdzie na początku trzeciego 
dziesięciolecia XXI wieku oznaki mocarstwo-
wości są mniej imponujące niż przed stuleciem, 

niemniej jednak także i dzisiaj aspiruje ona do pozycji świato-
wego lidera politycznego, gospodarczego, naukowego i kultu-
ralnego. Obok USA, Chin, Rosji i Francji jest jednym ze sta-
łych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a jej interesy obejmują cały świat. Potwierdza 
to opublikowany w marcu 2021 roku dokument „Defending 
Global Britain in a Competitive Age”. Został sporządzony na 
potrzeby rządu w Londynie i stanowi podsumowanie trwające-
go od kilku lat kompleksowego przeglądu polityki obronnej, 
zagranicznej i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Jest jedno-
cześnie próbą wskazania miejsca, jakie pobrexitowa Wielka 
Brytania chce zająć na mapie świata. 

CENTRUM POŚRODKU NICZEGO
Istotne miejsce w strategicznych planach Londynu zajmuje 

przeorientowanie wektorów polityki zagranicznej. Rządowy 
raport w kilku miejscach wskazuje mianowicie na rosnącą rolę 
obszaru Indo-Pacyfiku, akcentując stopniowe przesuwanie się 
geopolitycznego i gospodarczego środka ciężkości świata 
w tym kierunku. Znakiem przemian jest intensywny rozwój 
wielu regionalnych mocarstw, z Chinami i Indiami na czele. 
Utrzymanie przez Londyn przyczółków w tym zakątku plane-
ty jawi się zatem jako kwestia najwyższej wagi.

Niejako wbrew rządowym planom, aspiracjom i zamierze-
niom stoi spór prawny, jaki o miniaturowe wyspy na Oceanie 
Indyjskim Londyn toczy z Mauritiusem, swoją byłą kolonią. 
Przedmiotem konfliktu są wyspy Czagos, wchodzące w skład 
Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego. To położony 
niemal pośrodku Oceanu Indyjskiego archipelag obejmujący 
kilkadziesiąt maleńkich wysp, wysepek, skał i atoli. Najwięk-
sza z nich – Diego Garcia – obejmuje obszar zaledwie około 
30 km2, cała reszta – drugie tyle. Archipelag sam w sobie nie 
ma większego znaczenia gospodarczego; wymierne korzyści 
mogłyby przynieść jedynie okoliczne wody, ze względu na po-
tencjalne zasoby morskie i szelfowe. Nie do przecenienia jest 
natomiast jego strategiczne położenie. Właśnie z tego względu 
wysepki są dla Londynu niezwykle łakomym kąskiem – leżą 
bowiem na południe od Indii, w newralgicznym punkcie, wła-
ściwie w połowie drogi z Afryki do Australii czy Indonezji.

Do 1965 roku Czagos stanowiły wraz z Mauritiusem jedną 
jednostkę administracyjną, potem archipelag wyodrębniono. 
Gdy w 1968 roku Mauritius zyskał niepodległość, wyspy po-
zostały przy Wielkiej Brytanii i Londyn utworzył na tym ob-
szarze Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. Wyspę Die-
go Garcia Brytyjczycy wydzierżawili Amerykanom. Powstała 
tutaj baza wojskowa (Camp Justice), z portem morskim, maga-
zynem paliw oraz dużym lotniskiem, z którego mogą korzystać 
największe amerykańskie samoloty bombowe. Stąd podejmo-
wano misje m.in. podczas konfliktów w Iraku oraz inwazji 
w Afganistanie. I choć nominalnie Diego Garcia dzierżawią 

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

Spór z Mauritiusem o archipelag 
Czagos jest bardzo kłopotliwy nie 

tylko dla brytyjskiego rządu. 
Odbija się echem w międzynarodowej 
polityce, bo może stanowić precedens 

dotyczący innych wysp.

TERYTORIUM 
NIEZGODY
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Amerykanie, armia brytyjska ma do tamtejszych instalacji 
wojskowych swobodny dostęp, w praktyce więc jest to wojsko-
wy punkt wspólny, brytyjsko-amerykański.

WYSPY DO ZWROTU
W związku z budową bazy przymusowo wysiedlono z Cza-

gos wszystkich mieszkańców, w sumie 1,5–2 tys. osób, które 
od lat domagają się możliwości powrotu. Batalia o prawa 
mieszkańców i przepychanki o ewentualny zwrot wysp trwają 
między Londynem a Mauritiusem od lat. Podstawą jest coś, co 
brytyjski historyk Norman Davies nazywa „jednym z najpa-
skudniejszych układów w dziejach późnego okresu imperialne-
go”: Londyn mianowicie zapłacił Mauritiusowi 3 mln funtów 
za odstąpienie mu Czagos. Ten twierdzi zaś, że Brytyjczycy 
wymusili na nim cesję wysp jako warunek przyznania niepod-
ległości. W konsekwencji władze w Port Louis od lat prowadzą 
kampanię zmierzającą do odzyskania archipelagu. Brytyjczycy 
obiecali je zwrócić, gdy tylko baza wojskowa ze względów 
strategicznych przestanie być potrzebna. Nie uściślili jednak, 
kiedy to nastąpi. Obecna umowa zezwala Stanom Zjednoczo-
nym na korzystanie z Camp Justice do 2036 roku. 

Londyn w tym konflikcie zalicza porażkę za porażką. Uzna-
jąc się za promotora wartości demokratycznych oraz akcentując 
ważność praw człowieka, sam wikła się w wątpliwe moralnie 
rozstrzygnięcia. W 2016 roku Sąd Najwyższy Zjednoczonego 
Królestwa uznał, że dawnym mieszkańcom Czagos lub ich po-
tomkom prawo do powrotu nie przysługuje. To kolejny z wyro-

ków w długiej batalii, poprzednio sądy rozstrzygały na korzyść 
wypędzonych, zaś rząd konsekwentnie korzystał ze wszelkich 
środków, by te wyroki podważyć i unieważnić.

Walka o Czagos toczy się również na szerszej arenie. Mię-
dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze orzekł w lu-
tym 2019 roku, że wyodrębnienie wysp odbyło się w sposób 
bezprawny – to zaś oznacza, że należy je zwrócić Mauritiuso-
wi tak szybko, jak to możliwe. Choć samo orzeczenie nie było 
wiążące, dwa miesiące później podczas głosowania na forum 
ONZ uznało je za słuszne aż 116 państw. Brytyjczycy musieli 
przełknąć gorzką pigułkę. Stanowisko Londynu poparło wów-
czas zaledwie pięć krajów (Australia, USA, Izrael, Węgry 
i Malediwy). Większość państw członkowskich Unii Europej-
skiej – w tym Polska – wstrzymała się od głosu, co tłumaczono 
faktem, że w związku z brexitem solidarność unijna nie obo-
wiązuje. Przyjęto wówczas rezolucję, która domagała się wy-
cofania brytyjskiej administracji w ciągu sześciu miesięcy 
i przekazania wysp Mauritiusowi. Londyn się jednak nie ugiął. 
Premier Mauritiusa Pravind Jugnauth oświadczył zaś, że Wiel-
ka Brytania stała się nielegalnym kolonialnym okupantem.

To nie koniec upokorzeń. Międzynarodowy Trybunał Praw 
Morza, wyrokując w sprawie granicy morskiej, ogłosił w stycz-
niu 2021 roku, że prawa do wysp posiada Mauritius i właśnie 
on jest właściwą stroną w sprawie delimitacji granic z Maledi-
wami. Tego orzeczenia rząd brytyjski oczywiście również nie 
uznał. Jeremy Corbyn, były lider opozycyjnej Partii Pracy, 
mocno skrytykował to na Twitterze: „Rząd nadal udaje, że 

JEREMY CORBYN,  
były lider opozycyjnej 
Partii Pracy: „Rząd 
nadal udaje, że Wiel-
ka Brytania ma su-
werenne prawa do 
Czagos, pomimo 
trwających między-
narodowych orze-
czeń, które stanowią 
inaczej. Wielka Bry-
tania musi przestrze-
gać prawa międzyna-
rodowego i porzucić 
nielegalne, kolonial-
ne stanowisko”.

Wyspę Diego Garcia Brytyjczycy wydzierżawili Amerykanom. Powstała tam baza wojskowa, znajdują się też port morski, magazyn paliw oraz duże 
lotnisko, z którego mogą korzystać największe amerykańskie samoloty. Personel bazy pozuje do zdjęcia na tle bombowca B-2 Spirit. 
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Wielka Brytania ma suwerenne prawa do Czagos, 
pomimo międzynarodowych orzeczeń, które stano-
wią inaczej. Wielka Brytania musi przestrzegać pra-
wa międzynarodowego i porzucić nielegalne, kolo-
nialne stanowisko”.

REAKCJA ŚWIATA
Zdania co do przyszłości wysp są zatem wśród 

brytyjskich polityków podzielone. W parlamen-
cie brytyjskim działa komisja, która zajmuje się 
problemem wysp. Dostrzegła ona już, że sprawa stanowi dla 
Londynu duże obciążenie, zwłaszcza wizerunkowe. Na 
ostatnim posiedzeniu, które odbyło się pod koniec marca 
2021 roku, członkowie komisji postawili sprawę rozwiązania 
kwestii wysp w kontekście opublikowanego kompleksowego 
przeglądu obronnego. Do szybkiego rozwiązania jednak nie 
dojdzie, bo fundamentalne znaczenie mają tu sprawy strate-
giczne. Potwierdza to dokument „Defending Global Britain 
in a Competitive Age”. Wyspy zostały w nim wskazane jako 
jeden z istotnych punktów brytyjskiej obecności wojskowej 
na świecie, obok Falklandów i leżącej na Atlantyku Wyspy 
Wniebowstąpienia.

Sprawie z zainteresowaniem przyglądają się rzą-
dy wielu państw, gdyż podobnych miejsc na mapie 
świata jest więcej. Ewentualna zmiana statusu wysp 
może nieść dalsze konsekwencje, np. pozostającą 
w posiadaniu brytyjskim Wyspę Świętej Heleny 
przedstawiciele Unii Afrykańskiej uważają za afry-
kańskie terytorium okupowane przez mocarstwo 
kolonialne. W samym regionie Oceanu Indyjskiego 
swoje posiadłości mają także Francuzi – to leżące 
u brzegów Afryki Wyspy Rozproszone, a także  

Majotta, do której prawa roszczą sobie Komory, czy wyspa 
Tromelin, będąca przedmiotem sporu Francji z Mauritiusem. 

Problemowi wysp Czagos przyglądają się władze innych 
mocarstw. Rosjanie np. wzywają do „zakończenia dekoloniza-
cji Mauritiusa”, ale też bacznie obserwują zachowanie Brytyj-
czyków w kwestii lekceważenia prawa międzynarodowego. 
Niektórzy obserwatorzy oskarżają władze brytyjskie o hipo-
kryzję, gdyż odmawiając mieszkańcom wysp prawa do powro-
tu, rząd brytyjski jednocześnie mocno krytykuje Chiny za ła-
manie praw człowieka w Sinciangu i Hongkongu. To zaś daje 
argumenty przeciwnikom do stosowania takiego samego spo-
sobu działania i obniża wartość brytyjskiej krytyki.

Wielka Brytania ma w regionie Oce-

anu Indyjskiego i na Dalekim 

Wschodzie sześć punktów tzw. stałej 

obecności. Brytyjskie garnizony wojsko-

we rozlokowane są na podstawie umów 

międzyrządowych w Bahrajnie, Katarze, 

Omanie, Kenii, Brunei oraz Singapurze. 

Dodatkowym elementem układanki jest 

leżące niejako w centrum całego regio-

nu i podlegające Londynowi bezpośred-

nio Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyj-

skiego. Są to wszystko miejsca o ogrom-

nym znaczeniu strategicznym, położone 

w newralgicznych punktach regionu: 

w Zatoce Perskiej, na Morzu Arabskim, 

Afryce Wschodniej, w rejonie Cieśniny 

Malakka oraz na Morzu Południowo-

chińskim. 

WYSPY CZAGOS SĄ 
JEDNYM Z ISTOT-
NYCH PUNKTÓW 
BRYTYJSKIEJ 
OBECNOŚCI WOJ-
SKOWEJ NA ŚWIE-
CIE, OBOK FAL-
KLANDÓW I LEŻĄ-
CEJ NA ATLANTYKU 
WYSPY WNIEBO-
WSTĄPIENIA

KOLONIALNE AMBICJE

Wyspy 
CzagosSeszele

Ocean Indyjski

Mauritius

Madagaskar

Malediwy

INDIE

Pravind Jugnauth, 
premier Mauritiusa, 
oświadczył, że Wiel-
ka Brytania stała się 
nielegalnym kolonial-
nym okupantem.
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Gwałtowne zaostrzenie sytuacji 
wewnętrznej w Czadzie.

Przeprowadzone w kwiet-
niu 2021 roku wybory pre-

zydenckie w Czadzie zakoń-
czyły się w sposób gwałtowny 
i nieoczekiwany. Wygrał je 
urzędujący prezydent Idriss 
Déby Itno, rządzący krajem 
od 31 lat, jednak fałszerstwa 
wyborcze doprowadziły do re-
belii na północy kraju, w re-
gionie Tibesti. W dniu wybo-
rów bojownicy rezydującego 
w Libii opozycyjnego Frontu 
na rzecz Zmiany i Zgody 
w Czadzie (Front pour l’Alter-
nance et la Concorde au 
Tchad – FACT) wdarli się na 

teren Czadu. Przedstawiciele 
wojska twierdzą, że w lokal-
nych potyczkach zabito 
300 rebeliantów oraz pojma-
no 150. Zginęło również kil-
kudziesięciu żołnierzy armii 
rządowej. Rebelianci chcieli 
podjąć próbę przedarcia się 
do stolicy, aby w sposób siło-
wy przejąć władze. 

Dzień po ogłoszeniu wybor-
czego zwycięstwa prezydent 
Idriss Déby udał się na tereny 
walk. Zginął podczas ataku 
rebeliantów. Władzę po jego 
śmierci przejęła rada wojsko-
wa. ROB

C Z A D

STRATEGIE  /  MELDUNEK ZE ŚWIATA

Chang Chung-Chung, 
szef Narodowego In-
stytutu Nauki i Tech-
nologii, potwierdził, 
że placówka prowa-

dzi prace nad samolo-
tem myśliwskim no-
wej generacji. Pierw-
sza faza składa się 
z dwóch etapów, 

tj. ogólnego projektu 
oraz opracowania sil-
nika. Prace te są wy-

nikiem podjętego 
w 2017 roku projektu 
„Vega”, czyli opraco-
wania przez Tajwan 
w ciągu dekady wła-
snego myśliwca. S

T A J W A N

Na fali rozliczeń po 
przegranej wojnie 
z Azerbejdżanem 

w Górskim Karaba-
chu premier Armenii 
Nikol Paszinian (na 
zdjęciu) zapropono-
wał reformy. Jedną 
z koncepcji jest za-
stąpienie dwóch lat 

obowiązkowej służby 
dwu- lub trzymie-

sięcznym szkoleniem 
co pięć lat. Paszinian 
zaznaczył, że Armenii 
potrzebna jest armia 

zawodowa. R

A R M E N I A

O planach utworzenia międzynaro-
dowego zespołu ekspertów zajmu-

jącego się przeciwdziałaniem możli-
wym epidemiom poinformowała Wielka 
Brytania, która obecnie przewodniczy 
grupie G7. Zadaniem tego gremium 
ma być koordynacja międzynarodo-
wych wysiłków i przygotowań do 
ewentualnej, następnej po COVID-19, 

pandemii, a także możliwie szybkie 
podjęcie pracy nad szczepionkami 
w razie jej wybuchu.

„Przewodnicząca grupie G7 Wielka 
Brytania jest zdeterminowana, by 
współpracować z naszymi partnerami 
dla lepszej odbudowy po koronawiru-
sie oraz dla wzmocnienia globalnej 
gotowości na przyszłe pandemie”, po-

W I E L K A  B R Y T A N I A

Ruch wyprzedzający
wiedział minister zdrowia Matt  
Hancock przed wirtualnym dwudnio-
wym spotkaniem grupy, które odbyło 
się w połowie kwietnia. Inicjatywa 
Londynu ma związek z zaproponowa-
ną przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych strategią Build Back Better 
(odbudować lepiej), wynikającą 
z oenzetowskiego programu redukcji 
ryzyka katastrof. Do nieformalnej 
grupy G7 należy siedem wysoko roz-
winiętych państw świata: Wielka 
Brytania, USA, Kanada, Francja, 
Niemcy, Włochy i Japonia. DEK

Zaniepokojenie 
rosnącą falą 

samobójstw wśród 
wojskowych.

A U S T R A L I A

TRAUMY PO 
MISJACH

Władze australijskie ogła-
szają wszczęcie docho-

dzenia w sprawie samo-
bójstw wojskowych. Powoła-
na zostanie specjalna komisja 
mająca zbadać powody, dla 
których odbierają sobie oni 
życie. Ze statystyk wynika, 
że w ciągu ostatnich 20 lat 
ponad 500 australijskich żoł-
nierzy, pracowników wojska 
i weteranów popełniło samo-
bójstwa. Przypuszcza się, że 
może to mieć związek z trau-
mami po misjach zagranicz-
nych. W ostatnich latach au-
stralijscy żołnierze brali 
udział w międzynarodowych 
walkach w Iraku i Afganista-
nie, uczestniczyli również 
w misjach humanitarnych, 
m.in. w Papui-Nowej Gwinei 
oraz Timorze Wschodnim. 
Najprawdopodobniej komisja 
rządowa przygotuje raport do 
2023 roku. SE
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Joe Biden, prezydent Sta-
nów Zjednoczonych, poin-

formował opinię publiczną 
o planach całkowitego wy-
cofania z Afganistanu wojsk 
amerykańskich. „Dosze-
dłem do wniosku, że czas 
zakończyć najdłuższą wojnę 
Ameryki”, oświadczył. „Je-
stem czwartym amerykań-
skim prezydentem, który 
przewodniczy obecności 
wojsk amerykańskich 

w Afganistanie”, powiedział 
Biden podczas przemówie-
nia w Białym Domu. „Nie 
przerzucę tej odpowiedzial-
ności na piątego”.

W Afganistanie przebywa 
około 2,5 tys. amerykań-
skich żołnierzy. Proces ich 
wycofywania ma być prowa-
dzony stopniowo, począw-
szy od 1 maja. Plany przewi-
dują, że zakończy się 
11 września, w dwudziestą 

rocznicę zamachów terrory-
stycznych na USA. Wycofa-
nie się z Afganistanu ma 
związek z nową, zrewidowa-
ną strategią bezpieczeń-
stwa Stanów Zjednoczo-
nych, przewidującą przenie-
sienie uwagi na inne niż 
talibowie zagrożenia  
geopolityczne.

W związku z amerykań-
skimi planami swoje wojska 
z Afganistanu będą wycofy-

wać również inne państwa 
natowskie. Minister obrony 
Niemiec Annegret Kramp-
-Karrenbauer już zapowie-
działa, że będzie to zsyn-
chronizowane z decyzjami 
Waszyngtonu. Kontyngent 
wojskowy państw członkow-
skich NATO liczy około 
9,6 tys. osób. Siły te korzy-
stają w dużej mierze z woj-
skowej infrastruktury Ame-
rykanów. RS

Czas zakończyć wojnę
Wycofanie się z Afganistanu ma związek z nową strategią 

bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

S T A N Y  Z J E D N O C Z O N E
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SPRYTNE 
ALGORYTMY

Nowe narzędzie do walki z zalewem fake newsów.

Specjaliści francuskiej Agencji In-
nowacji Obronnych (Agence de l’in-
novation de défense) wyjaśniają, że 
to narzędzie posłuży do „precyzyj-
niejszego scharakteryzowania mate-
riałów dezinformujących przez bar-
dziej szczegółowe analizy tekstowe, 
a także ustalania chronologii rozpo-
wszechniania informacji. W ten spo-
sób będzie można lepiej zrozumieć 
pochodzenie dezinformacji i skutecz-
niej identyfikować podmioty, które ją 
propagują”. Efektem prac jest stwo-
rzenie rodzaju chatbota, który po zlo-
kalizowaniu newralgicznych środo-
wisk będzie w stanie poprawnie sfor-
mułować argumenty negujące fake 
newsy. RB

Francuska armia angażuje się w pro-
jekt, którego celem jest walka ze 

zmanipulowanymi wiadomościami 
w nowy, oryginalny sposób. Narzędzie 
to, opracowane we współpracy sektora 
cywilnego z wojskowymi instytutami 
badawczymi, ma w zautomatyzowany 
sposób identyfikować na portalach spo-

łecznościowych kręgi osób i środowi-
ska, które dzielą się fałszywymi infor-
macjami, a następnie przeciwstawiać się 
im przez kontrargumenty. Projekt CON-
FIRMA ma wykorzystywać sztuczną in-
teligencję, w tym algorytmy pozwalają-
ce na automatyczne opracowanie kontr-
argumentacji, podważającej fake newsy.
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W skład oddzia-
łów ze Wschodu walczą-

cych z bolszewikami u boku 
Wojska Polskiego wchodzili Biało-
rusini, Gruzini, Kozacy, Rosjanie 

i Ukraińcy. Kilkuset z tych żołnierzy 
wzięło później udział w III powstaniu 
śląskim. Na zdjęciu gen. Stanisław 

Bułak-Bałachowicz i jego  
kawalerzyści z Ochotniczej 

Sprzymierzonej Armii

P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

OSTATNIA 
WALKA

Niezwykle rzadko wspomina się o udziale 
żołnierzy gen. Stanisława Bułak- 

-Bałachowicza w III powstaniu śląskim. 

Tymczasem siali oni 
spustoszenie w niemieckich 

szeregach. 

BAŁACHOWCÓW

nr 5  /  MAJ 2021  /  POLSKA ZBROJNA



92

nr 5  /  MAJ 2021  /  POLSKA ZBROJNA

92 HISTORIA  /  XX WIEK

od koniec III powstania ślą-
skiego dowództwo grupy 
„Północ” powstańczych wojsk 
oficjalnie zatwierdziło sztab 
dywizjonu swej jazdy. Wykaz 
oficerów otwiera jego dowód-

ca, rtm. Józef Jeziorski, a następni na liście są 
ppłk Filimonow oraz por. Mikołaj Lazanow  
i Michał Litwiezin. Przy ich nazwiskach dopisa-
no: „Kozak”, i to słowo widnieje obok większo-
ści kolejnych nazwisk na liście…

WOJSKOWA WIEŻA BABEL
Zawarcie 12 października 1920 roku rozejmu 

między Polską a bolszewicką Rosją oznaczało dla 
oddziałów ze wschodu walczących u boku Wojska 
Polskiego dramatyczne konsekwencje. Oto Biało-
rusini, Gruzini, Kozacy, Rosjanie, a przede 
wszystkim Ukraińcy dowiadywali się, że ich po-
święcenie może pójść na marne, bo polski sojusz-
nik nie ruszy dalej na wschód, by walczyć z bol-
szewikami. 

W tej sytuacji żołnierze ci mieli tylko jedno 
wyjście: bić się nadal z nadzieją, że porwą za so-
bą rodaków do powstania przeciwko bolszewi-
kom. Tak uczyniły ukraińskie dywizje i tak też 
było w wypadku Ochotniczej Sprzymierzonej Ar-
mii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza. To była 
prawdziwa wschodnia wieża Babel, którą tworzy-
li Rosjanie, Polacy, Kozacy, Gruzini i Białorusini. 
Generał przemianował ją na Rosyjską Ludową 
Armię Ochotniczą, z którą na początku listopada 
1920 roku pomaszerował na Białoruś. Bałachow-
com udało się 10 listopada zdobyć Mozyrz, ale 
nie porwali – na co liczył generał – Białorusinów 
do antybolszewickiego powstania. Osaczeni przez 
przeważające siły Armii Czerwonej musieli 
w końcu wrócić za linię demarkacyjną. Tu armia 
ochotnicza została rozbrojona i internowana.

OBÓZ POD CZĘSTOCHOWĄ 
Internowanych żołnierzy przewożono do cen-

tralnej Polski i osadzano w obozach, które wcze-
śniej zajmowali jeńcy wielkiej wojny, w tym także 
polscy legioniści, jak w wypadku słynnego obozu 
w Szczypiornie. Tu i w innych miejscowościach 

dołączali do weteranów z armii gen. Borysa  
Peremykina, armii Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej, Wolnej Dywizji Kozackiej i innych formacji 
wschodnich. W Stradomiu pod Częstochową 
(obecnie w granicach miasta) dzielili baraki z ty-
mi, którzy do Polski dotarli od zachodu. Tam ba-
łachowcy zetknęli się z uchodźcami z Górnego 
Śląska, zmuszonymi uciekać przed niemieckimi 
represjami za angażowanie się w polski ruch nie-
podległościowy, a przede wszystkim za udział 
w dwóch kolejnych powstaniach śląskich. 

Sytuacja wszystkich internowanych żołnierzy 
ze wschodu nie napawała optymizmem. Wegeto-
wali w obozach często z rodzinami. Prawdziwie 
dramatyczna wiadomość przyszła do nich jednak 
18 marca 1921 roku, kiedy ogłoszono podpisanie 
w Rydze pokoju między Rzecząpospolitą a Rosją 
Sowiecką. Polskie władze godziły się na oddanie 
Białorusi i Ukrainy pod bolszewickie władztwo, 
co czyniło sytuację sojuszników Wojska Polskie-
go beznadziejną. Mieli już tylko do wyboru: sa-
mobójczą walkę partyzancką, pewne aresztowanie 
i zesłanie do łagrów po powrocie do domu lub po-
zostanie na emigracji w Polsce. Z tej ostatniej 
opcji skorzystało najwięcej osób, próbując rozpo-
cząć nowe życie. Nie zapomniał wtedy o swych 
podwładnych gen. Bułak-Bałachowicz i wielu za-
łatwił pracę we wschodnich województwach Rze-
czypospolitej, a nawet stworzył specjalnie dla nich 
przedsiębiorstwo drzewne w Białowieży. Wów-
czas okazało się, że ci, którzy zajmowali baraki 
obozowe pod Częstochową, nie musieli tak szyb-
ko żegnać się z mundurem i bronią. 

NA POMOC POWSTAŃCOM
Bałachowcy „na Stradomiu”, jak wówczas mó-

wiono, musieli obserwować, jakie poruszenie wy-
wołała wśród ich śląskich sąsiadów wieść o wy-
buchu 3 maja 1921 roku III powstania śląskiego. 
Zresztą żył tym wydarzeniem nie tylko obóz – 
mówiła o nim cała Częstochowa. Miasto leżące 
zaraz przy kordonie oddzielającym Górny Śląsk 
od Polski od wielu miesięcy było zaangażowane 
nie tylko w pomoc uchodźcom, lecz także w akcje 
na rzecz plebiscytu, który miał ostatecznie roz-
strzygnąć o podziale tej bogatej krainy między 
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Gen. Stanisław  
Bałachowicz zyskał 
sobie u podwładnych 
przydomek „Bułak” , 
to znaczy „kto ma 
wiatr”, w pełni od-
zwierciedlający do-
minującą cechę jego 
usposobienia i cha-
rakteru.
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Polską a Niemcami. Kiedy plebiscyt zakończył się nieko-
rzystnie dla polskiej strony, a Niemcy ogłosili, że zajmą cały 
Górny Śląsk, rozpoczęło się przygotowanie do kolejnego po-
wstania.

Dzięki świetnie przeprowadzonym akcjom dywersyjnym 
skoordynowanym z wystąpieniem zbrojnym Niemcy zostali 
kompletnie zaskoczeni wybuchem powstania i od razu zna-
leźli się w defensywie. Niestety, wobec nieprzychylnego sta-
nowiska dowództwa alianckich sił rozjemczych, zwłaszcza 
Włochów i Anglików, oraz niemożności oficjalnego wspar-

cia powstania przez państwo polskie (zobligowane do tego 
przez mocarstwa zachodnie) sytuacja szybko zaczęła się 
zmieniać na niekorzyść powstańców. Niemcy ściągnęli 
z Rzeszy posiłki, czyli ochotników zaprawionych w bojach 
wielkiej wojny i doskonale wyposażonych. To pozwoliło im 
ustabilizować front, a następnie przejść do ofensywy.

Wobec tego i powstańcy zaczęli słać do Polski coraz licz-
niejsze prośby o wsparcie. Jednym z takich emisariuszy był 
por. Jan Gray. Jako oficer łącznikowy powstańczej grupy 
„Północ” przybył do Częstochowy jeszcze przed wybuchem 

NIEKTÓRZY Z BAŁACHOWCÓW MIELI 
ZA SOBĄ BOJE NA KRESACH 
WSCHODNICH TOCZONE NIEPRZE-
RWANIE OD 1918 ROKU. WALCZYLI 
TAM NIE TYLKO Z BOLSZEWIKAMI, 
LECZ TAKŻE Z NIEMCAMI     

Organizatorzy i przywódcy III powstania śląskiego podczas obchodów dziesiątej rocznicy jego wybuchu w maju 1931 roku. W pierwszym  
rzędzie trzeci od prawej siedzi gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz.
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powstania, aby agitować na jego rzecz. Po rozpoczęciu walk, 
dzięki pomocy miejscowego garnizonu Wojska Polskiego, 
porucznik mógł słać za śląski kordon ochotników i broń, na-
wet armaty. Umożliwiono mu również spotkanie z miesz-
kańcami obozu w Stradomiu, gdzie znalazł posłuch nie tylko 
wśród Ślązaków, lecz także Białorusinów, Ukraińców i Ko-
zaków z byłej armii Bułak-Bałachowicza. Akces do powsta-
nia zgłosiło kilkuset żołnierzy, z których sformowano trzy 
szwadrony jazdy. Stanowiło to niebagatelne wsparcie, gdyż 
bałachowcy – a wśród nich wielu Kozaków – byli urodzony-
mi kawalerzystami i zagończykami.

POSTRACH NIEMCÓW 
Niektórzy z bałachowców wciągniętych do powstańczej 

ewidencji przez por. Jana Graya mieli za sobą boje na Kre-
sach Wschodnich, toczone nieprzerwanie od 1918 roku. 
Walczyli tam nie tylko z bolszewikami, lecz także z Niemca-
mi. Sam gen. Bułak-Bałachowicz, jeszcze w szeregach armii 
rosyjskiej, tak zaszedł za skórę wojskom niemieckim na 
froncie wschodnim i pozostającym tam już po zakończeniu 
I wojny światowej, że Niemcy oferowali za jego głowę ba-
jońskie sumy. Nie może więc dziwić, że podkomendni gene-
rała, niewątpliwie za jego wiedzą i poparciem, chętnie ru-
szyli na Śląsk, by bić się tam z Niemcami. 

W ten oto sposób kawaleria grupy „Północ” z jednego 
szwadronu rozrosła się nagle do czterech. Było to ogromne 
wsparcie, zważywszy na teren i charakter prowadzonych 
walk. Na ogół Górny Śląsk kojarzy się ze zurbanizowanym 
obszarem, na którym z jednego miasta zaraz wchodzi się do 
drugiego. Otóż grupa „Północ” zmuszona była m.in. kontro-
lować wielkie obszary lasów kluczborsko-dobrodzieńskich, 
przez które biegła strategiczna linia kolejowa Fosowskie–
Kluczbork. I właśnie do patrolowania tych lasów i ich utrzy-
mania niezbędna była kawaleria. Jednym szwadronem nie-
podobna było tego dokonać. Nie dziwi więc radość dowódz-
twa grupy, kiedy niespodziewanie przysłano im trzy 
szwadrony Kozaków, jak zwano – niezależnie od narodowo-
ści – wszystkich bałachowców na Śląsku. 

Jakiż musiał być szok żołnierzy Selbstschutzu (niemiecka 
organizacja paramilitarna), kiedy niespodziewanie zostali 
zaatakowani przez konnych powstańców, którzy cięli ich po 
głowach kozackimi szaszkami i nahajkami! 

Walcząc w tych lasach, bałachowcy znowu znaleźli się 
w swoim żywiole. Ale nie tylko tam. Nie darmo do czapek 
przypinali emblemat z trupią czaszką, a ich oddziały nazywa-
no kompaniami śmierci. Niosła się za nimi fama, że byli okrut-
ni dla przeciwnika, ale i nieustraszeni w walce. W jednym 
z rozkazów dowództwa grupy „Północ” dziękowano szwadro-
nowi bałachowców walczącemu w krwawej bitwie pod Zębo-
wicami za (pisownia oryginalna) „okazane męstwo podczas 
niezrównanego ataku kawalerji na piechotę i kulomioty, przy-
czem został zdobyty jeden kulomiot nieprzyjacielski. Podobne 
czyny nigdy nie pójdą w niepamięć, będą przyświecać dalszym 
pokoleniom jako przykład bohaterskiej obrony narodu gnębio-
nego przez bute obcych władców, narodu chcącego prędzej po-
święcić życie i mienie, aniżeli powrócić pod dawne rządy krzy-
żackie”. Ostatnie zdania brzmią szczególnie, jeśli się zważy, że 
są skierowane do żołnierzy ze wschodu, którzy nie mieli już 
większych szans na pokonanie „buty obcych władców”, pod 
których rządami znalazły się ich ojczyzny. 

W powstańczych rozkazach i raportach można się natknąć 
na ślady „kozackiej” walki pod Górą Świętej Anny, pod Ole-
snem, wspomnianymi Zębowicami, Wachowicami, a także 
w wielu innych bitwach i potyczkach tamtego czasu. Po za-
kończeniu powstania w lipcu 1921 roku większość bała-
chowców wróciła do punktu wyjścia, czyli stanęła przed pro-
blemem ułożenia sobie życia na stopie pokojowej w Polsce. 
Niezwykle rzadko wspomina się o ich udziale w III powsta-
niu śląskim, najczęściej jednym lub dwoma zdaniami. Na 
pewnej pamiątkowej fotografii, zrobionej organizatorom 
i przywódcom III powstania śląskiego w jego dziesiątą rocz-
nicę, znalazł się także gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz. 
Wydaje się, że całkowicie zasłużenie. 

Dziękuję wnukowi gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, panu 

Maciejowi Bułak-Bałachowiczowi za udostępnienie swego archiwum. 

Baraki obozu internowania w Stradomiu pod Częstochową. Tu mieszkali bałachowcy wraz z uchodźcami z Górnego Śląska. 

HISTORIA  /  XX WIEK

A
R

C
H

.
 

A
N

D
R

Z
E

J
A

 
B

A
B

C
Z

Y
Ń

S
K

I
E

G
O

/
O

Ś
R

O
D

E
K

 
D

O
K

U
M

E
N

T
A

C
J

I
 

D
Z

I
E

J
Ó

W
 

C
Z

Ę
S

T
O

C
H

O
W

Y
 

–
 

M
U

Z
E

U
M

 
C

Z
Ę

S
T

O
C

H
O

W
S

K
I

E



nr 5  /  MAJ 2021  /  POLSKA ZBROJNA

9595

D ziesięć lat po XI Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w Berlinie na tym samym stadionie, na którym 
Adolf Hitler nie chciał uścisnąć ręki czterokrotne-
mu złotemu medaliście Jessemu Owensowi, o me-

dale walczyli żołnierze zwycięskich wojsk. 

FESTIWAL SPORTOWY
Zawody, które odbyły się 7–8 września 1946 roku, zorga-

nizowała Rada Sportu Sił Alianckich (Allied Forces Sports 
Council – AFSC), czyli to samo stowarzyszenie, które 
w 1919 roku po zakończeniu I wojny światowej przygotowało 
wielką imprezę sportową: Igrzyska Krajów Sprzymierzonych 
(więcej na ten temat w „Polsce Zbrojnej” 12/2020). Odbyły 
się one wówczas dzięki staraniom gen. Johna Josepha  
Pershinga, dowódcy Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych. 

Po zakończeniu II wojny światowej igrzyska dla żołnierzy 
postanowił zorganizować inny amerykański generał –  
Joseph Taggart McNarney, dowódca Sił Okupacyjnych  
Stanów Zjednoczonych w Niemczech. 

McNarney miał jednak ułatwione zadanie, bo nie musiał – 
tak jak Pershing – budować wielkiego stadionu. W Berlinie 
– w brytyjskiej strefie okupacyjnej – taki obiekt już był. Wy-
budowano go na igrzyska olimpijskie w 1916 roku, które nie 
odbyły się z powodu wybuchu I wojny światowej. Ich orga-
nizację powierzono jednak Niemcom 20 lat później. Adolf 
Hitler zarządził przebudowę stadionu, żeby mógł pomieścić 
110 tys. widzów. Berlińska arena miała być symbolem nazi-
stowskiej siły. W czasie wojny obiekt nie został zniszczony, 
a Brytyjczycy po jego przejęciu dokonali niezbędnych re-
montów i wykorzystali na koszary dla swoich żołnierzy. 

J A C E K 
S Z U S T A K O W S K I

W 1946 roku w Berlinie 
zorganizowano zawody, które 

uznaje się za pierwsze wojskowe 
mistrzostwa świata w lekkiej 

atletyce. 

RYWALIZACJA 
OŚMIU 
ARMII

Najskromniejszą ekipę wystawiła 
Czechosłowacja. To państwo repre-

zentował tylko student Akademii 
Wojskowej w Pradze Emil Zátopek.
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Na czas wojskowych mi-
strzostw organizowanych 
przez Amerykanów udostęp-
nili go sojusznikom.

Pierwszego dnia zawodów 
wyłoniono najlepszych sportowców, którzy dzień później 
mieli walczyć o medale. O ile na eliminacje nie ściągnięto 
na trybuny wielu kibiców, o tyle na finały stadion został wy-
pełniony po brzegi. W większości zmagania zawodników 
obserwowali żołnierze sojuszniczych armii. Dopingowali 
lekkoatletów z Belgii, Czechosłowacji, Danii, Francji,  
Holandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno-
czonych. Dlatego mistrzostwa AFSC w lekkiej atletyce na-
zwano Festiwalem Sportowym Ośmiu Narodów, ale mówiło 
się o nich również jako o II Igrzyskach Krajów Sprzymierzo-
nych (Inter-Allied Games). 

WYMOWNA NIEOBECNOŚĆ 
Rada Sportu Sił Alianckich do udziału w imprezie zapro-

siła reprezentacje wszystkich państw, które należały do 
AFSC. Z możliwości rywalizacji o medale nie skorzystali 
jednak sportowcy z Grecji, Norwegii, Polski i ZSRR. 
W dostępnych informacjach o Festiwalu Sportowym Ośmiu 
Narodów, zresztą bardzo skromnych, nie ma żadnego zda-
nia na temat nieobecności na berlińskiej arenie polskich 
lekkoatletów. 

Jest to o tyle zastanawiające, że w 1946 roku działający na 
terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej polski Związek To-
warzystw Gimnastyczno-Sportowych „Sokół” zrzeszał oko-
ło 3 tys. mężczyzn. „Sokół” zaczynał się też odradzać na te-
renie brytyjskiej strefy okupacyjnej. Poza tym w oddziałach 
wartowniczych przy amerykańskiej armii służyły setki Pola-
ków, m.in. byli jeńcy wojenni. Wreszcie żołnierze z 1 Dywi-

zji Pancernej i 1 Samodziel-
nej Brygady Spadochrono-
wej zostali przez brytyjskie 
ministerstwo wojny skiero-
wani do korpusu okupacyj-

nego w powiecie Emsland.
Premierowi Winstonowi Churchillowi bardzo zależało na 

tym, żeby utrzymywać w Niemczech polskich żołnierzy 
i chętnie zgodził się na przyznanie naszemu wojsku statusu 
sił okupacyjnych. Po zmianie sytuacji politycznej, gdy 
Churchill już nie był premierem, jesienią 1946 roku polscy 
żołnierze zaczęli jednak opuszczać Emsland. Należy też pa-
miętać o ciągłych protestach dyplomacji radzieckiej, która 
zabiegała o całkowite rozwiązanie polskiej strefy okupacyj-
nej. Może w ten sposób można wytłumaczyć nieobecność 
naszych żołnierzy na festiwalu sportowym.

Zawody w Berlinie otwarto zgodnie z olimpijskim cere-
moniałem. Reprezentacje armii defilowały po arenie, która 
jeszcze nie tak dawno miała być symbolem nazistowskiej si-
ły. Amerykanie nieśli tablice z nazwami krajów uczestniczą-
cych w zawodach. Defilujących sportowców pozdrawiały ty-
siące widzów, oficerowie reprezentujący poszczególne repre-
zentacje, działacze AFSC i przedstawiciele dowództwa Sił 
Okupacyjnych Stanów Zjednoczonych w Niemczech. 

OLIMPIJSKI CEREMONIAŁ
Ceremonię otwarcia mistrzostw oraz rywalizację o medale 

obserwował też gość honorowy Lawrence „Larry” Snyder, 
trener słynnego Jessego Owensa. Szkoleniowiec mistrza 
olimpijskiego z 1936 roku został zaproszony też dlatego, że 
był weteranem obu światowych wojen. Podczas pierwszej 
był pilotem-instruktorem, a w drugiej – służył w marynarce 
wojennej. 

KLASYFIKACJA MEDALOWA
1. USA 7 złotych 7 srebrnych 3 brązowe

2. Dania 3 3 3

3. Belgia 3 2 3

4. Holandia 2 0 1

5. Francja 1 4 3

6. Wielka Brytania 1 2 1

7. Czechosłowacja 1 0 0

8. Luksemburg 0 2 3

Mistrzostwa AFSC w lekkiej atletyce trwały dwa dni na stadionie, 
na którym dziesięć lat wcześniej odbyła się XI olimpiada.

HISTORIA  /  XX WIEK
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Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Joseph „Josy” Barthel był drugi w biegu na 
800 m. Swój największy sukces osiągnął w 1952 roku – na igrzyskach olimpij-
skich w Helsinkach zdobył złoty medal w biegu na 1500 m.

ZAWODY W BERLINIE 
OTWARTO ZGODNIE 
Z OLIMPIJSKIM CERE-
MONIAŁEM. REPRE-
ZENTACJE ARMII DEFI-
LOWAŁY PO ARENIE, 
KTÓRA JESZCZE NIE 
TAK DAWNO MIAŁA 
BYĆ SYMBOLEM NAZI-
STOWSKIEJ SIŁY

Najskromniejszą ekipę wystawiła Czechosłowacja, którą 
reprezentował student Akademii Wojskowej w Pradze Emil 
Zátopek. Okazał się jednak największą gwiazdą tych zawo-
dów. Przyszły czterokrotny mistrz olimpijski i 18-krotny re-
kordzista świata w Berlinie startował po raz drugi w karierze 
poza granicami Czechosłowacji. Dwa tygodnie po pierw-
szym starcie na Mistrzostwach Europy 
w Lekkoatletyce w Oslo, gdzie zajął 
piąte miejsce w biegu na 5000 metrów, 
na tym samym dystansie na bieżni 
w Berlinie nie dał żadnych szans rywa-
lom. Triumfował z czasem 14 min 31 s. 
Drugie miejsce zajął Francuz Emlinger, 
a trzecie Belg Strunm.

DUBLE ZÁTOPKA
Jedyny reprezentant Czechosłowacji 

na linii startu stawił się w ostatniej 
chwili. Po ceremonii otwarcia finało-
wych zawodów czuł się nieswojo. Sa-
motnie szedł za żołnierzem niosącym 
tablicę z nazwą jego kraju. Na bieżni 
szybko jednak odzyskał pewność sie-
bie. Większość rywali, ku zdumieniu widzów, zdublował. 
Gdy wbiegł na metę, obstąpili go dziennikarze i fotorepor-
terzy. Zaskoczony Zátopek odpowiadał tylko, że nie jest 
niesamowitym biegaczem, bo przecież na mistrzostwach 
Europy był dopiero piąty. Nie dodał jednak, że w Oslo po-
prawił własny rekord Czechosłowacji o prawie 25 s. 

Szczególną uwagę żołnierzy dopingujących sportowców 
zwrócili na siebie Duńczyk Niels Holst-Sørensen i repre-
zentant Luksemburga Joseph „Josy” Barthel, którzy sto-
czyli zacięty pojedynek o zwycięstwo w biegu na 800 m. 

Triumfował Duńczyk, który pokonał dystans w 1 min 
53,6 s. Do Berlina przyjechał z mistrzostw w Oslo z tytu-
łem mistrza w biegu na 400 m i wicemistrza w rywalizacji 
na 800 m. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie tuż za re-
prezentantem Danii metę pokonał Barthel. Niewiele brako-
wało, by Luksemburczyk nie wystartował w berlińskich za-

wodach. W 1944 roku, gdy miał 
17 lat, podczas okupacji niemieckiej 
powołany został do służby w Wehr-
machcie. Dzięki wyzwoleniu unik-
nął walk po niewłaściwej stronie na 
froncie wschodnim. 

Obaj żołnierze po zawodach kon-
tynuowali karierę sportową i woj-
skową. Holst-Sørensen był absol-
wentem Royal Danish Army Offi-
cers Academy. W armii służył do 
1987 roku. W latach 1970–1982 był 
dowódcą sił powietrznych, a w la-
tach 1982–1986 przedstawicielem 
wojskowym Danii przy NATO. Bar-
thel największy sukces w karierze 
osiągnął w 1952 roku – na igrzy-

skach olimpijskich w Helsinkach zdobył złoty medal w bie-
gu na 1500 m, z czasem 3 min 45,2 s pobił rekord olimpij-
ski. Obaj lekkoatleci byli aktywnymi działaczami sporto-
wymi. Luksemburczyk zrobił również karierę w polityce 
– był ministrem transportu, ochrony środowiska i energii.

Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego (Conseil In-
ternational du Sport Militaire – CISM), która powstała 
w lutym 1948 roku po wygaśnięciu AFSC, Festiwal Spor-
towy Ośmiu Narodów uznała za pierwsze wojskowe mi-
strzostwa świata w lekkiej atletyce. 

Do Berlina Niels Holst-Sørensen przyjechał z mi-
strzostw Europy w Oslo z tytułem mistrza w biegu 
na 400 m i wicemistrza w rywalizacji na 800 m.B
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A rmia rosyjska wkroczyła na terytorium Rzeczypo-
spolitej 18 maja 1792 roku, bez wypowiedzenia 
wojny, według swoich deklaracji po to, żeby udzie-
lić pomocy sojuszniczemu krajowi oraz wystąpić 

w obronie prawa i swobód jego mieszkańców, rzekomo za-
grożonych wprowadzoną rok wcześniej konstytucją. Tak roz-
począł się konflikt, który do historii przeszedł jako wojna 
w obronie Konstytucji 3 maja. W rzeczywistości jednak ro-
syjska inwazja miała na celu zdyscyplinowanie zbuntowane-
go protektoratu, jakim wówczas była Rzeczpospolita. Bez-
pośredni pretekst do podjęcia działań zbrojnych stanowiło 
wezwanie ze strony konfederacji targowickiej, spisku zawią-
zanego przez grupę polskich i litewskich magnatów we 
współpracy z Rosjanami i z ich współudziałem.

STARCIE DAWIDA Z GOLIATEM
Rosja miała swobodę działania po zakończonej na początku 

roku wojnie z Turcją, wysłała więc przeciwko Rzeczypospoli-
tej blisko 100 tys. wojska, atakującego w dwóch grupach, od 

strony Litwy i Ukrainy, w kierunku Warszawy. Grupą północ-
ną dowodził gen. Michaił Krieczetnikow, południową – 
gen. Michaił Kachowski. Rzeczpospolita mogła przeciwstawić 
im siły o połowę słabsze, będące w samym środku reorganiza-
cji, cierpiące na braki wyposażenia i uzbrojenia, w dodatku 
w dużej mierze złożone z nieostrzelanych rekrutów. 

Wojska Rzeczypospolitej były jednak w stanie opóźniać 
marsz Rosjan i zadawać dotkliwe straty. Częściowo dzięki wy-
sokiemu morale żołnierzy, pobudzonych do działania reforma-
torskim duchem Sejmu Wielkiego, ale w dużej mierze także 
z powodu świetnego dowodzenia. O tym drugim zadecydowało 
pozornie nieszczęśliwe wydarzenie – zdrada uprzednich naj-
wyższych rangą polskich dowódców: hetmana wielkiego koron-
nego Franciszka Ksawerego Branickiego i polnego Seweryna 
Rzewuskiego oraz naczelnego dowódcy artylerii koronnej  
Stanisława Szczęsnego Potockiego, którzy przystąpili do kon-
federacji targowickiej. Paradoksalnie nie sparaliżowało to dzia-
łania wojsk, pozwoliło natomiast rozwinąć skrzydła młodym, 
ambitnym oficerom, którzy nie mając dotąd szans na karierę 

M A C I E J  N O W A K - K R E Y E R

W wojnie w obronie Konstytucji 3 maja na szeroką skalę 
wykazali się jako dowódcy późniejsi bohaterowie walk 

o niepodległość Rzeczypospolitej.

Zwycięska przegrana
Bitwa pod Zieleńcami – obraz Wojciecha Kossaka z 1891 roku
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w Rzeczypospolitej, służyli w obcych armiach. Na czele wojsk 
koronnych stanął Józef Poniatowski, bratanek króla, doświad-
czony weteran z wojsk austriackich, uczestnik wojen z Turcją. 
Podlegali mu Tadeusz Kościuszko oraz Józef Zajączek. Mniej 
szczęścia w kwestii dowodzenia miało wojsko litewskie. Stoją-
cy na jego czele gen. Ludwik Wirtemberski zdradził, a jego 
następca, Józef Judycki okazał się wyjątkowo nieudolny. 

Na północy źle dowodzona armia litewska przegrała 
11 czerwca w bitwie pod Mirem, 4 lipca pod Zelwą, następnie 
broniła Brześcia i przepraw na Bugu pod Krzemieniem. Woj-
ska koronne radziły sobie znacznie lepiej. Uniknęły okrążenia 
i rozbicia w okolicach Bracławia i po krótkim odwrocie, 
18 czerwca starły się pod Zieleńcami ze spychającym je na za-
chód oddziałami rosyjskimi gen. Iraklija Morkowa. W bitwie 
początkowo przewagę mieli Rosjanie, rażący ogniem artylerii 
wzniesienie obsadzone przez siły gen. Józefa Zajączka. Losy 
starcia odwrócił Poniatowski, który osobiście poprowadził uda-
ny atak piechoty na rosyjskich jegrów. W walkach brał też 
udział Tadeusz Kościuszko, udzielając wsparcia artyleryjskie-
go. Wojskom polskim udało się odeprzeć Rosjan, dążących do 
ich rozbicia, i kontynuować uporządkowany odwrót.

Pomimo zielenieckiego sukcesu wszystkie trzy dywizje woj-
ska koronnego dalej cofały się na zachód, aż do linii Bugu, na 
której postanowiono oprzeć obronę. Do następnego poważne-
go starcia doszło 18 lipca pod Dubienką nad Bugiem, tuż przy 
ówczesnej granicy z Austrią. Tam trzykrotnie przeważającym 
liczebnie siłom gen. Kachowskiego stawiła czoło sześcioty-
sięczna dywizja Tadeusza Kościuszki, dysponująca zaledwie 
20 działami. 

Kościuszko, wykorzystując swoje doświadczenia z wojny 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zarządził zbudowanie 
polowych fortyfikacji, które obsadził artylerią i na nich oparł 
obronę. Siły polskie skutecznie odpierały frontalne ataki rosyj-
skie, zadając nieprzyjacielowi znaczące straty. Nie dały się tak-

że oskrzydlić, chociaż Rosjanie spróbowali obejścia od zacho-
du. Dopiero brak szansy na otrzymanie posiłków z pozostałych 
dwóch dywizji, które Rosjanie odciągnęli pozorowanymi dzia-
łaniami, a także panika oddziałów Kawalerii Narodowej skło-
niły Tadeusza Kościuszkę do opuszczenia bronionych pozycji 
i kontynuowania odwrotu.

ZAPRZEPASZCZONA SZANSA
Chociaż nie odparto wojsk rosyjskich, wierzono, że sukces 

nadal jest możliwy, zwłaszcza że w centrum kraju zostawały 
siły rezerwowe. Wojsko Rzeczypospolitej okrzepło w bo-
jach, nabrało pewności siebie. Ogromnym szokiem była 
więc podjęta przez króla 23 lipca decyzja o przystąpieniu do 
konfederacji targowickiej, a następnie o zaprzestaniu działań 
wojennych. Stanisław August błędnie zakładał, że jeżeli do-
prowadzi do rozejmu bez ostatecznego rozstrzygnięcia w po-
lu, okaże stronie rosyjskiej dobrą wolę, a unikając rozbicia 
swoich wojsk, będzie miał mocniejszą pozycję w negocja-
cjach i zapobiegnie okrojeniu terytorium Rzeczypospolitej, 
a nawet zachowa część reform Sejmu Wielkiego. Rachuby 
okazały się mylne. Rządy przejęli targowiczanie, reformy 
odwołano, w korpusie oficerskim przeprowadzono czystkę, 
a wojsko zredukowano, częściowo rozbrojono i poddano ro-
syjskiej kurateli. W 1793 roku Rosja i Prusy dokonały dru-
giego rozbioru Rzeczypospolitej.

To, że wojnę w obronie Konstytucji 3 maja przegrano przede 
wszystkim nie w polu, lecz za sprawą pozakulisowych gier, 
miało ogromne znaczenie dla polskiej myśli niepodległościo-
wej. Poskutkowało wiarą w przewagę walki zbrojnej nad meto-
dami politycznymi oraz w możliwość zakończenia tej walki 
zwycięstwem, nawet bez uciekania się do obcej pomocy. Moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że pod Zieleńcami i Dubienką 
zrodziły się idee będące siłą napędową późniejszych powstań 
przeciwko zaborcom i okupantom.

Odniesione sukcesy w starciu z wojskami carskimi 
potwierdziły skuteczność reform wojskowych Sejmu Wielkiego.

W latach siedemdziesiątych XVIII 

wieku rozpoczęły się w wojsku 

Rzeczypospolitej zmiany ukoronowane 

reformami Sejmu Wielkiego. Przede 

wszystkim znacznie zwiększono liczeb-

ność armii. Położono duży nacisk na roz-

wój artylerii oraz wojsk inżynieryjnych, 

w artylerii i piechocie wprowadzono  

pobór. Archaiczne pułki husarskie i pan-

cerne przekształcono w nowoczesną  

Kawalerię Narodową, pozbawioną opan-

cerzenia i jednolicie umundurowaną, 

która stanowiła pierwowzór polskich 

pułków ułanów i szwoleżerów z doby  

wojen napoleońskich.

Piechota została wyposażona w nowo-

czesne, szybkostrzelne karabiny sprowa-

dzone z Prus. Z najbardziej doświadczo-

nych żołnierzy oraz leśników i myśliwych 

utworzono doborowe jednostki strzelców, 

mające charakter zbliżony do wojsk spe-

cjalnych i rozpoznania. 

NOWE WOJSKO 

Tadeusz Kościuszko jako generał lejtnant wojsk koronnych w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku – obraz Marcina Jabłońskiego z 1827 roku

Król Stanisław August, pozostając pod 
wrażeniem bitwy pod Zieleńcami, usta-
nowił order Virtuti Militari. Wśród 
pierwszych odznaczonych znaleźli się 
Józef Poniatowski oraz Tadeusz  
Kościuszko. 
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Dziękujemy Wam, 
Polacy

Z  J a n e m  B r z e s k i m  o zwycięskim rajdzie 
1 Dywizji Pancernej przez Europę Zachodnią 

rozmawia Piotr Korczyński.

J ak młody góral z Rytra został pancerniakiem?
Pochodzę z rodziny o patriotycznych tradycjach. 

Mój dziadek był powstańcem styczniowym. Kiedy 
w 1939 roku wybuchła wojna, miałem 16 lat i byłem 

harcerzem. Do moich pierwszych zadań „bojowych” nale-
ża ła  obser wacja  n ieprzyjac ie l sk ich  samolotów 
przelatujących nad Rytrem. Szybko jednak kazano nam 
ewakuować się do Lwowa, ale Niemcy jeszcze szybciej 
odcięli drogę do miasta. Wracałem do Rytra 160 km na 
piechotę. Klęska na początku października 1939 roku to 
był straszny cios, ale nie traciliśmy ducha. Starszy brat 
Wincenty przekonał mnie, że musimy przedrzeć się do 
Francji, do armii gen. Władysława Sikorskiego. Byliśmy 
wśród tych tzw. turystów Sikorskiego, którzy mieli 
szczęście. Pomimo mrozów, straży granicznych i policji 
czyhających na takich jak my, przedarliśmy się przez 
Słowację, Węgry i Jugosławię. Nasze marzenie się spełni-
ło. We Francji rozpoczęła się moja służba ułana zmotory-
zowanego, gdyż wcielono mnie do 3 Oddziału Rozpo-
znawczego, który kultywował tradycje 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich. 

Nie nawojowaliście się jednak długo we Francji.
Tak, ale znowu dopisało mi szczęście, bo znalazłem się 

w grupie ewakuowanych żołnierzy, któ-
ra po przepłynięciu kanału La Manche 
wylądowała w Liverpoolu. Następnie 
trafiłem do Szkocji, gdzie w obozie 
wojskowym spotkałem Wincentego. 
Żeby być razem z nim, poprosiłem 
o przydział do jego jednostki – 14 Puł-
ku Ułanów Jazłowieckich. W nim roz-
począłem szoferskie i pancerne szkole-
nie, ale ostatecznie w operacji „Over-
lord”, czyli inwazji na Francję, wziąłem 
udział jako żołnierz 24 Pułku Ułanów 
1 Dywizji Pancernej. 

Bitwa pod Falaise, gdzie – jak to określił marszałek  
Bernard Law Montgomery – polska dywizja pancerna 
stała się korkiem od butelki, do której wpadły niemieckie 
dywizje, od razu przyniosła jej żołnierzom sławę. Jak 
ona wyglądała z pana perspektywy? 

Można powiedzieć, że brałem w niej udział, ale nie walczy-
łem. Byłem przydzielony do szwadronu zapasowego. Każdy 
pułk, także mój 24 Pułk Ułanów, miał zapasowy szwadron. Jak 
ludzie ginęli na pierwszej linii, to z niego brano uzupełniające 
załogi do czołgów. Żołnierze tego szwadronu doprowadzali też 
czołgi na front, w miejsce tych zniszczonych. To był bardzo 
sprawny system, dzięki któremu w ogóle nie zauważano 
uszczuplenia sprzętu w czasie walk. Kiedy załoga wychodziła 
cało z trafionego i spalonego czołgu, od razu dostawała nową 
maszynę i wracała do boju. Takie właśnie zadania wypełnia-
łem w zapasowym szwadronie do 20 sierpnia 1944 roku, czyli 
praktycznie do końca bitwy pod Falaise. Potem cała nasza dy-
wizja dostała tydzień wolnego na uzupełnienie sprzętu i wy-
kruszonych walką szeregów żołnierzy. Wówczas praktycznie 
cały nasz zapasowy szwadron trafił do oddziałów pierwszoli-
niowych. Zostałem przydzielony do 3 plutonu 3 szwadronu 
24 Pułku Ułanów, którym dowodził por. Buła, Ślązak. W sher-
manie, którym kierowałem, dowódcą czołgu był plut. Lubiaż, 
strzelcem wieżowym – kolega Rybka, drugim kierowcą –  

Albert Mazur. Nazwisk reszty załogi 
nie pamiętam.

Jak pan ocenia czołgi, w które był 
wyposażony 24 Pułk Ułanów. 

Sherman nie był dobrym czołgiem – 
wysoki, słaby pancerz i uzbrojenie nie 
czyniły go zbyt konkurencyjnym dla nie-
mieckich maszyn. Miał jedną zaletę – 
był prosty w montażu i obsłudze. Dzięki 
temu szybko zastępowano zniszczone 
egzemplarze nowymi, a załogi mogły je 
obsługiwać praktycznie z marszu. 

100 HISTORIA  /  JEDNO Z MOICH IMION BRZMI ŻYCIE

Był żołnierzem Polskich Sił Zbroj-

nych na Zachodzie. W 1 Dywizji 

Pancernej służył jako kierowca czoł-

gu Sherman w 24 Pułku Ułanów 

im. Hetmana Wielkiego Koronnego 

Stanisława Żółkiewskiego.

KPT. JAN BRZESKI

W I Z Y T Ó W K A
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Rajd 1 Dywizji Pancernej niemal przez całą Europę Za-
chodnią przeszedł do historii nie tylko naszego oręża. To 
był dla pana czas pełen emocji?

Kiedy dostałem się do 3 szwadronu, od razu ruszyliśmy 
w pogoń za Niemcami przez całą Francję, a następnie przez 
Belgię i Holandię. Na początku tempo pościgu było takie, że 
nie mieliśmy nawet czasu zorientować się, przez jakie miej-
scowości przejeżdżamy… Dopiero w Belgii i Holandii mo-
gliśmy bardziej przyjrzeć się drogowskazom. Głównymi na-
szymi „przystankami” były wyzwolone miasta – Tielt, Gan-
dawa, Breda. Gdy wkroczyliśmy do Bredy, wdzięczni 
mieszkańcy zgotowali nam gorące powitanie. To był szał ra-
dości! Niemal wszystkie domy udekorowano biało-czerwo-
nymi flagami, a na niektórych widniały transparenty z hasła-
mi w naszym języku: „Dziękujemy Wam, Polacy!”. To były 
piękne chwile żołnierskiej satysfakcji i triumfu, ale wyzna-
czono nam już kolejne zadanie i trzeba było ruszać dalej. 
Czekała nas następna trudna przeprawa z nieprzyjacielem, 
tym razem w Moerdijku.

To tam żartowano, że lepiej byłoby walczyć na okrętach 
podwodnych i ścigaczach niż czołgami…

Ten rejon teoretycznie nie nadawał się do walki 
przy użyciu czołgów. Niemcy zalali go wodą ze 
zbiorników po rozbiciu zapór, a na nielicz-
nych groblach i drogach dojazdowych do 
miasta ustawili potężne betonowe prze-
szkody i krzyżaki zespawane z szyn. Je-
chałem w szpicy i kiedy dotarliśmy do 
takiego miejsca, dowódca dał rozkaz 
zatrzymania i zaczęliśmy rozbijać 
zapory ogniem naszych dział. 
Kiedy je skruszyliśmy, ru-
szyliśmy, by dosłownie 
przecisnąć się przez wy-
kute w żelbecie szcze-
liny. Ale to nie był 

Wiele kolejnych lat 
dawano mi odczuć, 
że jestem „niepożą-
danym elementem”, 
ale na szczęście to 
przeszłość. Dziś z du-
mą noszę czarny be-
ret, na którym obok 
orzełka widnieje  
proporzec mojego 
24 Pułku Ułanów.

jeszcze koniec „atrakcji”, jakie przygotowali dla nas Niem-
cy. Nagle nasz sherman wpadł w wykopaną dziurę, której 
nie zauważyłem. To była pułapka przeciwczołgowa, cała 
wyłożona minami. W pierwszej chwili usłyszeliśmy okrop-
ny huk – wstrząsnęło czołgiem, jakby był z tektury. Ochla-
pała nas jakaś gorąca ciecz. Okazało się, że to olej ze 
skrzyni biegów zamontowanej pomiędzy stanowiskiem 
strzelca przedniego i kie-
rowcy. Eksplozja 
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była tak potężna, że śruby trzymające 
siedzenie strzelca zostały wyrwane 
i kolega wylądował wraz z nim po 
mojej stronie, a dokładnie – na mnie. 
Mieliśmy jednak szczęście. Byliśmy 
mocno poobijani, ale żywi! Ja miałem odbite stopy w obu 
nogach i długo jeszcze czułem w nich silny ból. Po wybu-
chu natychmiast ewakuowaliśmy się z wozu i od razu do-
staliśmy się pod nieprzyjacielski ostrzał. Kolega Rybka 
został ranny w stopę. Niemcy gęsto okładali nas ogniem 
artylerii i z broni maszynowej. Szybko się wycofaliśmy 
i schowaliśmy za kolumną naszych wozów. W tym czasie 
wyciągnięto nasz czołg, który zatarasował drogę, ale na-
stępny sherman znowu najechał na minę… Naszym głów-
nym zadaniem w Moerdijku było utrzymanie mostów na 
Mozie. Niestety, Niemcy zdołali je wysadzić. Dla mnie 
osobiście ta bitwa była doświadczeniem otarcia się 
o śmierć. 

Na szczęście bezpośrednio po niej dywizja miała chwilę 
wytchnienia. 

Na tym skończyła się nasza walka w 1944 roku. Pod Bre-
dą wyznaczono nam kwatery, gdzie przezimowaliśmy. Po 
Nowym Roku ruszyliśmy dalej do walki, już na terenie Nie-
miec. To nadal była ciężka przeprawa, nie tylko ze względu 
na broniących zażarcie swej ziemi żołnierzy niemieckich, ale 
i wyjątkowo trudny dla broni pancernej teren – poprzecinany 

rzekami, kanałami i zalewami. Jak po-
wszechnie wiadomo, szlak bojowy dy-
wizja zakończyła zajęciem niemieckiej 
bazy morskiej w Wilhelmshavenie. Ko-
lejny raz mieliśmy wielką satysfakcję – 

oto biało-czerwony sztandar załopotał w samym sercu potę-
gi Kriegsmarine! Niemieccy admirałowie i komandorzy, 
z których wielu rozpoczynało tę wojnę od napaści na polskie 
wybrzeże, teraz musieli kapitulować przed polskimi żołnie-
rzami. W taki oto sposób nieoczekiwanie dla nich zamknęło 
się koło historii. 

Jak potoczyły się pana losy po wojnie? 
W 1947 roku wraz z bratem Wincentym postanowiliśmy 

wrócić do Polski, do czego zachęcał nas ojciec w swych li-
stach. Po gorącym przywitaniu w rodzinnym domu w Ry-
trze zaczęła się trudna powojenna rzeczywistość. Szczegól-
nie niewesoła dla takich jak ja – którzy mieli za sobą służ-
bę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Dostałem 
pracę kierowcy ciężarówki przy budowie zapory w Rożno-
wie, ale szybko mnie zwolnili, bo w Służbie Bezpieczeń-
stwa stwierdzono, że ktoś, kto wrócił z Zachodu, nie może 
pracować przy tak strategicznym obiekcie… Wiele kolej-
nych lat dawano mi odczuć, że jestem „niepożądanym ele-
mentem”, ale na szczęście to przeszłość. Dziś z dumą no-
szę czarny beret, na którym obok orzełka widnieje propo-
rzec mojego 24 Pułku Ułanów. 
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HISTORIA  /  JEDNO Z MOICH IMION BRZMI ŻYCIE

NIEMIECCY ADMIRA-
ŁOWIE I KOMANDO-
RZY, Z KTÓRYCH WIE-
LU ROZPOCZYNAŁO 
TĘ WOJNĘ OD NAPA-
ŚCI NA POLSKIE WY-
BRZEŻE, TERAZ MU-
SIELI KAPITULOWAĆ 
PRZED POLSKIMI 
ŻOŁNIERZAMI

Frontowe zdjęcia Jana Brzeskiego 
z 1 Dywizji Pancernej
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Niecodzienne zdjęcie podpisa-
no na odwrocie: „Szoferka 
z 12 kompanii zaopatrywa-
nia ze swymi lalkami”. Kie-

dy przyjrzymy się mu bliżej, zauważy-
my, że przedstawiona na nim dziewczy-
na jest bardzo dumna ze swej gromadki 
lalek. Zastanawia jednak, gdzie udało 
się jej zdobyć te zabawki. Jako żołnier-
ka Pomocniczej Wojskowej Służby Ko-
biet 2 Korpusu Polskiego doświadczyła 
gehenny w Związku Sowieckim, ewa-
kuacji oraz ciężkiej aklimatyzacji na 
Bliskim Wschodzie, aż wreszcie prze-
szła front włoski. 

Niepodobna, by udało się te lalki 
przemycić z Polski i zachować w So-

wietach. Bardziej prawdopodobne jest, 
że są one zdobyczą wojenną z Włoch. 
Być może 12 kompania stacjonowała 
w jakimś opuszczonym lub ewakuowa-
nym na rozkaz Niemców miasteczku 
i pestka – jak nazywano żołnierki 
z PWSK – zaopiekowała się porzuco-
nymi zabawkami. Nie można potępiać 
kobiety za przywłaszczenie sobie cu-
dzej własności. Prędzej czy później lal-
ki pewnie spopieliłby nieprzyjacielski 
ostrzał lub po prostu uległyby zniszcze-
niu, a tak – przynosiły radość po cięż-
kiej służbie, na co musiał zwrócić też 
swą uwagę autor fotografii. 

Zdjęcie z pewnością cieszyło oczy 
nie tylko żołnierzy 2 Korpusu. Kobieta 

za kierownicą samochodu to wciąż był 
niecodzienny widok, również w wyso-
ko już zmotoryzowanej Europie Za-
chodniej. A kobieta za kierownicą cię-
żarówki – to była prawdziwa sensacja! 
Prowadzenie ciężkich wozów po krę-
tych, górskich bezdrożach Włoch, sta-
nowiło nie lada wyzwanie nawet dla 
doświadczonych kierowców, którzy 
mieli za sobą służbę w Afryce. Kiedy 
więc Australijczycy, Nowozelandczycy, 
Kanadyjczycy czy Amerykanie widzie-
li, jak w tumanach kurzu pędzi załado-
wany amunicją wielki studebaker pro-
wadzony przez jasnowłosą uśmiechnię-
tą dziewczynę, to stawali na drodze jak 
wryci… PK
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Portret 
z lalkami
„Wo j n a  n i e  m a 
w  s o b i e  n i c 
z  k o b i e t y ” ,  o z n a j m i a 

t y t u ł  g ł o ś n e j  k s i ą ż k i 

S w i e t ł a n y  A l e k s i j e w i c z . 

T y m c z a s e m  w  I I  w o j n i e 

ś w i a t o w e j  k o b i e t y  o d g r y w a ł y 

n i e p o ś l e d n i ą  r o l ę .

HISTORIA 
PEWNEGO ZDJĘCIA
Na odwrocie fotografii 
widnieje podpis: „Szo-

ferka z 12 kompanii za-
opatrywania ze swymi 

lalkami”.
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Prenumeratę można zamówić pod adresem
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Zamów
PRENUMERATĘ

NA 12 MIESIĘCY

P a k i e t  r o c z n e j  p r e n u m e r a t y  w  c e n i e  9 7  z ł
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Wdrugiej połowie 1944 roku Finlandia przeprowadziła nader ryzykowną ope-
rację polityczno-wojskową. Państwo będące dotychczas sojusznikiem Nie-

miec zdecydowało się, pod wpływem klęsk wojskowych, doprowadzić do 
zawieszenia broni ze Związkiem Sowieckim. Zamysł finalnie się udał, ale na 
przełomie lata i jesieni 1944 roku zajęcie kraju przez Sowietów było uznawane za 
bardzo prawdopodobne. Finlandia dysponowała wtedy unikatowymi umiejętnoś-
ciami w dziedzinie dekryptażu sowieckiej łączności, a także rozległymi archiwa-
mi zebranych w ten sposób materiałów. Co ciekawe, Finowie, za pośrednictwem 
Japończyków, współpracowali w tym zakresie z Polakami, pozostającymi podczas 
II wojny światowej po drugiej stronie frontu. 

Kierownictwo wywiadu uznało, że zarówno personel, jak i archiwa mogą stanowić ważny 
atut rządu emigracyjnego, który zamierzano powołać w przypadku sowieckiej okupacji. Ko-
nieczne było więc wywiezienie ludzi i dokumentów z kraju. Jedynym wyborem była Szwe-
cja. Akcję koordynowały fiński wywiad wojskowy oraz szwedzki wywiad radiowy. Władze 
obu krajów były świadome przygotowań do tej operacji, choć aby nie komplikować relacji 
z Moskwą, nigdy oficjalnie się do tego nie przyznały. W przypadku przedwczesnego ujaw-
nienia zamierzano trzymać się wersji, że to inicjatywa oficerów wywiadu niemająca autory-
zacji politycznej. 

Pod koniec września cztery niewielkie statki przewiozły przez Zatokę Botnicką 750 osób 
(zarówno personel wojskowy, jak i pracowników cywilnych z członkami rodzin) oraz trudną 
do oszacowania ilość dokumentów. W ramach budowy nowych relacji wywiadowczych 
Szwedzi poinformowali o całym przedsięwzięciu Amerykanów z Office of Strategic Servi-
ces. Przybyszów naturalizowano w Szwecji, ale część z nich wróciła do kraju, kiedy 
w 1950 roku minister sprawiedliwości Finlandii oświadczył, że przeciwko osobom uczestni-
czącym w wywiezieniu dokumentów nie będą wdrażane żadne postępowania. 

Fińskie archiwum nie tylko nie wróciło do Helsinek, ale też zyskało w międzynarodowym 
obiegu wywiadowczym nowe życie. Początkowo przechowywano cały zasób w Sztokholmie, 
ale poza siedzibą wywiadu radiowego, gdyż oficjalnie takie materiały nigdy do Szwecji nie 
trafiły. Dokumenty intensywnie przenoszono na mikrofilmy. Część materiałów mieli odku-
pić Amerykanie. W miarę upływu czasu wartość operacyjna zawartości fińskich pudeł mala-
ła, a ryzyko polityczne związane z wcześniejszym zanegowaniem ich istnienia utrzymywało 
się na niezmienionym poziomie. Archiwum przewieziono więc do zamku Hörningsholm 
wzniesionego na klifie około 20 km od centrum Sztokholmu. Jego właścicielem był, gwaran-
tujący pełną dyskrecję, Carl Carlsson Bonde af Björnö, emerytowany pułkownik z barwną 
kartą dokonań bojowych oraz dyplomatycznych. 

Według upublicznionych informacji fińskie materiały spalono ostatecznie w latach sześć-
dziesiątych XX wieku na polecenie ówczesnego dyrektora generalne-
go wywiadu radiowego Gustafa Thama, za aprobatą socjaldemokra-
tycznego premiera Tagego Erlandera. Tak się zapewne stało, ale jest 
równie możliwe, że w sejfach spoczywały mikrofilmy, które później 
zostały prawdopodobnie przeniesione na nośniki cyfrowe. W świecie 
wywiadów archiwa nigdy nie płoną, a nawet jeżeli są niszczone, to na 
ogół nie w całości. 

K R Z Y S Z T O F  K U B I A K

Tajemnicze pudła

Prof. dr hab. KRZYSZTOF KUBIAK jest pracownikiem naukowym Katedry Nauk o Bezpieczeństwie  

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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M A G D A L E N A  K O W A L S K A - S E N D E K

PAMIĘCI 
HEROSÓW

O poległych żołnierzach można 
przypominać na wiele różnych sposobów. 

Wojskowi coraz chętniej organizują 
crossfitowe treningi poświęcone kolegom, 

którzy stracili życie w czasie służby. 
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Hero WOD „Słowik” 
to trening dla  
st. kpr. Szymona  
Słowika, żołnierza 
16 bpd. Podoficer 
w 2007 roku wyje-
chał na swoją pierw-
szą misję do Afgani-
stanu. 26 lutego 
2008 roku brał 
udział w konwoju 
z pomocą humanitar-
ną. Zginął w wyniku 
wybuchu miny 
pułapki. 
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ed Wings” to jedna z najbardziej znanych 
operacji amerykańskich sił specjalnych 
w Afganistanie. W 2005 roku sekcja zwia-
dowcza Navy SEALs miała namierzyć i ob-
serwować talibskiego przywódcę Ahmada 
Shaha. Niestety specjalsi zostali wykryci, 
a następnie otoczeni przez kilkudziesięciu 
bojowników. Dowódca sekcji por. Michael 
Murphy mimo zagrożenia opuścił kryjówkę, 
by wezwać pomoc dla kolegów. Udało mu 
się zaalarmować dowódców, ale został 
śmiertelnie ranny. Podczas tej tragicznej 
operacji zginęła także załoga śmigłowca, 
który wysłano na ratunek żołnierzom. By 

uczcić pamięć komandosa, imieniem Michaela 
Murphy’ego nazwano amerykański niszczyciel, 
w Stanach Zjednoczonych działa też fundacja, 
która wspiera weteranów i rodziny poległych żoł-
nierzy. Na cześć bohaterskiego komandosa po-
wstał również crossfitowy trening.

TRENING DNIA
Wyzwanie przygotowane z myślą o komando-

sie Navy SEALs, czyli „The Murph Challenge”, 
jest jednym z najpopularniejszych treningów 

R
wykonywanych na całym świecie. To też jeden 
z pierwszych i najpopularniejszych zestawów 
ćwiczeń z cyklu Hero WOD. „Bazują one na 
crossficie, dyscyplinie, którą szczególnie 
upodobali sobie przedstawiciele służb mundu-
rowych”, mówi Bartosz Gruca, licencjonowany 
trener crossfitu z jednego z krakowskich klubów 
sportowych. „Zgodnie z założeniami tej dyscy-
pliny treningi o różnej intensywności mogą od-
bywać się nawet codziennie, stąd nazwa: WOD 
[workout of the day], czyli trening dnia”, doda-
je trener. Wyjaśnia także, że największą zaletą 
tej dyscypliny jest przede wszystkim to, że roz-
wija siłę, wydolność, koordynację ruchową 
i wytrzymałość. Poza tym crossfit można upra-
wiać niezależnie od stopnia przygotowania czy 
kondycji. 

Najważniejsze okazuje się jednak to, że do tre-
ningu nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wy-
starczy drążek, ławeczka w parku i coś ciężkiego 
– np. plecak, worek z piaskiem, opona. „Dlatego 
crossfit zyskał taką popularność na misjach czy 
poligonach. W USA stał się rutyną treningową dla 
oddziałów policji, wojska i pozostałych służb 
mundurowych”, mówi szer. Karol Twardosz 
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TRENING MAJĄCY UPAMIĘTNIAĆ 
POR. MICHAELA MURPHY’EGO 
UŁOŻONO Z ULUBIONYCH ĆWICZEŃ 
KOMANDOSA

z 16 Batalionu Powietrznodesantowego. Spado-
chroniarz uprawia crossfit już od ośmiu lat. „Zain-
teresowałem się tą dyscypliną, gdy dowiedziałem 
się o »The Murph Challenge«”.

Śmiałkowie, którzy wykonują „murpha”, jak 
potocznie mówi się o tym treningu, muszą prze-
biec 1 milę, zrobić 100 podciągnięć na drążku, 
200 pompek, 300 przysiadów i wszystko zakoń-
czyć kolejną milą biegu. „»Murph« wydaje się 
prosty, ale to tylko pozory. Ci, którzy zmierzyli 
się z tym wyzwaniem, wiedzą, że daje niezły 
wycisk, zwłaszcza że większość wykonuje te 
ćwiczenia z 10-kilogramowym obciążeniem”, 
przyznaje mjr rez. Wojciech Zacharków „Za-
char”, były oficer jednostki Agat. „Trenując 
crossfit, zauważyłem, że poszczególne WOD 
mają swoje nazwy i poświęcone są poległym, 
m.in. żołnierzom i policjantom. Zwróciłem uwa-
gę na »murpha«. Historia żołnierza, któremu po-
święcono te ćwiczenia, jest dobrze znana w śro-

dowisku wojsk specjalnych, z których się wywo-
dzę”, opowiada emerytowany komandos. 

Dwa lata temu znalazł w internecie stronę 
fundacji LT Michael P. Murphy Memorial Scho-
larship, która co roku, organizując zawody 
„The Murph Challenge”, chce przypomnieć 
o bohaterskiej postawie żołnierza i przy tej oka-
zji zebrać pieniądze dla weteranów poszkodo-
wanych lub rodzin poległych. „Postanowiłem 
dołączyć do wyzwania. Uiściłem opłatę starto-
wą, nagrałem swój trening, a potem wysłałem 
nagranie do organizatorów. Rok później, kiedy 
cały świat zmagał się z pandemią, a ludziom za-
częło brakować sportu i rywalizacji, postanowi-
łem, że nie tylko sam ponownie wezmę udział 
w wyzwaniu, ale też zorganizuję polską wersję 
zawodów”, opowiada. 

Amerykańska edycja co roku przypada na 
dzień 25 maja, polska odbyła się 29 maja, w Dniu 
Weterana Działań poza Granicami Państwa. 

Mjr rez. WOJCIECH 
ZACHARKÓW 
„ZACHAR”, były ofi-
cer jednostki Agat: 
„»Murph« wydaje się 
prosty, ale to tylko 
pozory. Ci, którzy 
zmierzyli się z tym 
wyzwaniem, wiedzą, 
że to niezły wycisk, 
zwłaszcza że więk-
szość wykonuje te 
ćwiczenia z 10-kilo-
gramowym obciąże-
niem”.
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26 lutego 2008 roku zginął 
nie tylko st. kpr. Słowik. 

W tym samym wypadku śmierć 
poniósł także kpr. Hubert  
Kowalewski z 10 Brygady Kawa-
lerii Pancernej. By uczcić pa-
mięć podoficera, dwa lata temu 
powstał crossfitowy trening ty-
pu Hero WOD „Projekt Boha-
ter”. Jego inicjatorem jest  
st. kpr. Łukasz Brzeziński 
z 4 Pułku Przeciwlotniczego. Po-
dobnie jak w innych Hero WOD, 
chodzi w nim o to, aby możliwie 
jak najwięcej razy powtórzyć 
określone ćwiczenia w ciągu 
27 minut (tyle lat miał podofi-
cer w chwili śmierci). 

PROJEKT 
BOHATER

PO SŁUŻBIE  / WETERANI

Śmiałkowie, którzy stanęli do wyzwa-
nia, chcieli w ten sposób oddać hołd 
nie tylko Murphy’emu, lecz także pol-
skim żołnierzom, którzy zginęli, wy-
konując zadania na misjach. Ze wzglę-
du na pandemię zawody rozegrano  
online. Ich uczestnicy startowali w miej-
scach zamieszkania, nagrywali treningi 
i przesyłali filmy do organizatora. Ci, 
którzy wzięli udział w polskiej edycji 
wyzwania, musieli w ciągu 90 minut 
przebiec w sumie 3200 m, 100 razy 
podciągnąć się nachwytem na drążku, 
wykonać 200 pompek i 300 przysiadów. 
Zgłosiło się aż 250 zawodników, wśród 
nich żołnierze wojsk specjalnych, jedno-
stek powietrznodesantowych, terytorial-
si, marynarze, lotnicy oraz policyjni 
antyterroryści. Razem z Polakami ćwi-
czyli na misjach np. specjalsi słowaccy 
czy węgierscy policjanci. „Zawody 
»The Murph Challenge Poland« przy-
ciągnęły dużo chętnych, dlatego w tym 
roku z okazji Dnia Weterana startujemy 
po raz drugi. I kolejny raz będziemy 
zbierać pieniądze dla The LT Michael 
P. Murphy Memorial Scholarship  
Foundation oraz fundacji »Sprzymie-
rzeni z GROM«”, mówi mjr Zacharków. 

LICZBY MAJĄ ZNACZENIE
Udział w polskiej edycji „The Murph Challenge” zainspi-

rował spadochroniarzy 6 Brygady Powietrznodesantowej do 
tego, by właśnie poprzez sport przypomnieć o kolegach, 
którzy stracili życie na misjach w Iraku i Afganistanie. 
„Rok temu ćwiczyliśmy, by uczcić pamięć polskich żołnie-
rzy, a potem poszliśmy o krok dalej i przygotowaliśmy tre-
ningi poświęcone poległym spadochroniarzom. Tak powstał 
cykl Hero WOD: »Foka«, »Róża« i »Słowik«”, mówi 
szer. Karol Twardosz, jeden z inicjatorów akcji. Pierwsze dwa 
upamiętniające poległych szturmanów 16 Batalionu, czyli  
kpr. Piotra Marciniaka „Fokę” i por. Daniela Różyńskiego 
„Różę”, odbyły się we wrześniu 2020 roku. Wzięli w nich 
udział tylko żołnierze z 16 bpd. Pod koniec lutego 2021 
miał z kolei miejsce Hero WOD „Słowik”, trening dla po-
ległego przed 13 laty st. kpr. Szymona Słowika. „Tym ra-
zem do wspólnych ćwiczeń zaprosiliśmy przedstawicieli 
wszystkich brygadowych jednostek”, mówi por. Malwina 
Jarosz, oficer prasowy 16 Batalionu. Żołnierze przyznają, że 
choć od śmierci spadochroniarzy minęło zaledwie kilkana-
ście lat, to tak naprawdę niewiele jest już osób w jednostce, 
które znały poległych. „To utwierdziło nas w przekonaniu, 
że trzeba kultywować pamięć o naszych żołnierzach nie tyl-
ko przez umieszczanie ich nazwisk na tablicach pamięci”, 
podkreśla szer. Twardosz. 

Wszystkie treningi dla upamiętnienia 
poległych spadochroniarzy pomógł 
przygotować Bartosz Gruca. „Żołnie-
rze trenują w klubie, w którym pracuję, 
więc dobrze się znamy. Zapytali, czy 
mógłbym przygotować plany ćwiczeń. 
W WOD liczby mają znaczenie”, mówi 
trener, bo powtórzenia ćwiczeń czy 
długości trwania całego treningu na-
wiązują najczęściej do daty śmierci lub 
urodzin bohatera. „Dlatego układałem 
treningi tak, by z jednej strony odnieść 
się do nich, a z drugiej, by każde ćwi-
czenie trzeba było wykonać w podob-
nym czasie, tak aby równo rozłożyć ob-
ciążenie poszczególnych partii ciała. 
Postawiłem na proste ruchy, ćwiczenia, 
które nie będą wymagały użycia spe-
cjalistycznego sprzętu”, mówi Gruca.

26 MINUT WYCISKU
Do ostatniego z treningów, czyli  

Hero WOD „Słowik”, stanęło 30 żoł-
nierzy z wszystkich brygadowych jed-
nostek (oraz cywile z klubu crossfit). 
Wyzwanie podjęli też amerykańscy 
żołnierze oraz „Zachar”, a w wersji on-
line m.in. policjanci. „Słowik” trwał 

26 minut, bo właśnie 26 lutego podoficer zginął w Afgani-
stanie. Każdy zawodnik musiał w tym czasie wykonać jak 
najwięcej rund, na które składały się różne ćwiczenia. Żoł-
nierze musieli np. 26 razy przerzucić piłkę (o wadze 30 kg) 
nad głową z jednego barku na drugi, a następnie 26 razy 
podciągnąć się na drążku, w taki sposób, by palcami stóp 
dotknąć go nad głową. Zawodnicy biegli także 1 km, wyko-
nali 20 przysiadów z 30-kilogramową piłką i 20 zwykłych 
podciągnięć na drążku. Zabójcza dla wielu okazała się ostat-
nia konkurencja. Każda para musiała wykonać 80 burpe-
esów, czyli ćwiczeń: padnij–powstań i przeskocz nad piłką. 

„Wydawać by się mogło, że 26 minut to krótki trening, ale 
to nieprawda. To był bardzo intensywny wysiłek, zwłaszcza 
że mieliśmy na sobie 10-kilogramowe kamizelki. Jestem in-
struktorem wychowania fizycznego w jednostce, dużo bie-
gam po górach i startuję w triatlonach, ale w ciągu ostatnich 
kilku lat nie zmęczyłem się tak bardzo jak w czasie  
Hero WOD »Słowik«”, przyznaje plut. Michał Aleksanderek 
z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic i dodaje: 
„Nie znałem Słowika, ale to niczego nie zmienia. Był jed-
nym ze spadochroniarzy i jesteśmy mu winni szacunek.  
Tego typu akcje w niecodzienny sposób przybliżają sylwetki 
naszych weteranów”. Dlatego kolejny Hero WOD odbędzie 
się w Gliwicach. Szturmani z 6 Batalionu Powietrznodesan-
towego zamierzają w ten sposób uczcić pamięć swojego ko-
legi por. Roberta Marczewskiego, który 21 czerwca 2008 ro-
ku zginął w Afganistanie.
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S trzelec Władysław Kocaj miał 32 lata, kiedy wy-
buchła II wojna światowa. Został zmobilizowany 
i wraz z 26 Pułkiem Piechoty skierowany do 
obrony Warszawy. W domu na Kresach zostawił 

żonę, dwie córki i syna. W wyniku walk trafił do nie-
mieckiej niewoli, do Stalagu VI J na zachodzie 
III Rzeszy. Tam zaprzyjaźnił się ze Zdzisławem  
Pastułą, który najpierw rozpoczął służbę w 49 Puł-
ku Piechoty, a potem we wrześniu 1939 roku także 
bronił Warszawy. 

Jesienią 1944 roku zaczęła się ewakuacja jeń-
ców. Kilka dni przed wyzwoleniem, 7 kwietnia 
1945 roku, samoloty aliantów zbombardowały  
Uetze w Dolnej Saksonii, gdzie zatrzymał się kon-
wój jeńców. Zginęło kilka osób, wśród nich  
Władysław. Zdzisław wziął ze sobą nieśmiertel-
nik, fotografie, dokumenty i inne pamiątki po 
przyjacielu, żeby przekazać je jego rodzinie.

MAM PO DZIADKU IMIĘ
Nie udało mu się po powrocie do Polski odna-

leźć krewnych Władysława Kocaja. Jego żona 
i dzieci w lutym 1940 roku zostali wywiezie-
ni na Syberię, gdzie obie córki zmarły. Po 
powrocie syn Jan zamieszkał w Koninie 

Docierają do rodzin poległych żołnierzy 
i przywracają tożsamość tym 

pochowanym w bezimiennych mogiłach. 
Doceniają to ludzie szukający informacji 

o swoich bliskich, którzy zaginęli 
w czasie wojny.

Odnalezieni 
po latach

A N N A  D Ą B R O W S K A

PO SŁUŻBIE  /  POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Władysław Kocaj zginął 7 kwietnia 
1945 roku w trakcie bombardowania  
miasta Uetze w Dolnej Saksonii przez 
samoloty aliantów.
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i założył rodzinę. Najstarszemu swojemu synowi nadał 
imię zaginionego ojca. Wszyscy przez lata szukali o nim 
informacji. „Do babci na Syberię jakiś czas przychodziły 
listy od męża ze stalagu, ale w 1943 roku kontakt się 
urwał”, opowiada Władysław Kocaj, wicestarosta powiatu 
konińskiego. „Mam po dziadku imię, jedno zdjęcie i jedno 
pismo”, przyznaje. 

W 2004 roku Zdzisław Pastuła umarł, ale kilka lat później 
jego córka Elżbieta Stankiewicz przekazała pamiątki po ta-
cie Bartoszyckiemu Stowarzyszeniu Historyczno-Eksplora-
cyjnemu „Rosenthal” i tam postanowiono odszukać rodzinę 
Kocaja. „Po pomoc zwrócili się do mnie”, mówi Dorota 
Bartoszewicz, inicjatorka projektu „Ocalić od zapomnienia”, 
która poszukuje bliskich poległych żołnierzy. Szybko trafiła 
na wpis sprzed paru lat, zamieszczony przez wicestarostę 
w internecie – o poszukiwaniach dziadka. „Gdy pani Dorota 
do mnie zadzwoniła, zaniemówiłem. Nie wierzyłem już, że 
dowiem się czegoś o dziadku. To było jedno z największych 
przeżyć w moim życiu”, wspomina pan Władysław.

Córka Pastuły przekazała mu wojenne pamiątki, w tym 
obozowe zdjęcia i stronę z pamiętnika Zdzisława z opisem 
śmierci przyjaciela. Z kolei pani Dorota odnalazła w Uetze 
zbiorowy grób, w którym spoczywa Władek. „Bywałem 
w tym mieście wielokrotnie jako kierowca tira, ale nie miałem 
pojęcia, że tam jest jego mogiła”, opowiada pan Władysław. 
Teraz pojechał tam znowu, aby zapalić znicz. „Kiedy sytu-
acja pandemiczna pozwoli, umieszczę na grobie tabliczkę 
z nazwiskiem dziadka”, obiecuje i dodaje, że mimo upływu 
wielu lat od wojny warto szukać informacji o bliskich.

BEZ WIELKICH NADZIEI
Dorota Bartoszewicz wojennych śladów szuka od czterech 

lat. Zaczęło się od zdjęcia grobu 21-letniego Jerzego Raka, 
na które trafiła w internecie. Chłopak był żołnierzem Armii 
Krajowej, zginął z rąk bolszewików w lesie w miejscowości 
Abramy. „Ktoś wpisał pod zdjęciem komentarz, że grób 
trzeba ocalić od zapomnienia. I postanowiłam tak zrobić”, 
tłumaczy pani Dorota. Na Facebooku ogłosiła akcję poszuki-
wania krewnych Jerzego. W kilka dni post wyświetliło po-
nad 120 tys. osób, a po czterech dniach poznała jego rodzi-
nę. Okazało się, że gdy uciekał razem z ojcem z łapanki, zo-
stał zastrzelony i pochowany w lesie. „Dziś ta mogiła jest 
pusta. Jeszcze w czasie wojny ojciec potajemnie ekshumo-
wał ciało syna i przeniósł do rodzinnego grobu”, dodaje 
Dorota Bartoszewicz. 

Po rozwikłaniu tej zagadki zaczęły do niej spływać maile 
od osób szukających informacji o najbliższych. Większość 
dotyczyła żołnierskich nieśmiertelników znajdowanych w le-
sie lub na polu, które chciano przekazać krewnym zmarłego 
żołnierza. „Staram się odnaleźć ich bliskich dzięki wybitym 
na znaku informacjom, m.in. imieniu i nazwisku, roku uro-
dzenia czy mieście wojskowej komendy uzupełnień”, tłuma-
czy pani Dorota. 

Tak było w przypadku Władysława Łanieckiego, żołnierza 
armii pruskiej z I wojny światowej, którego nieśmiertelnik 

znaleziono kilkanaście lat temu we wsi Parciaki. Razem z pa-
sjonatami historii z Ostrołęki osoby zaangażowane w projekt 
„Ocalić od zapomnienia” znalazły w internecie wpis Marcina 
Frankowskiego z Bydgoszczy dotyczący poszukiwań pamią-
tek po ciotecznym pradziadku. „Kiedy studiowałem historię, 
odwiedziliśmy z kolegami Trzemeszno, skąd pochodzili 
dziadkowie ojca. Odnalazłem tam brata mojego dziadka. Po-
kazał mi swoje pamiątki rodzinne, wśród nich nekrolog 
Władysława, brata matki”, opowiada Frankowski, prawnuk 
siostry Władysława Łanieckiego. Po 20 latach przyśnił mu 
się cioteczny pradziadek i uznał, że to znak, by rozpocząć 
poszukiwania śladów po nim. Swoją historię zamieścił na 
Facebooku, w grupie zajmującej się miejscami pochówku żoł-
nierzy z I wojny. „Nie miałem wielkich nadziei, a tutaj po nie-
długim czasie odzywa się do mnie pani Dorota z informacją 
o nieśmiertelniku”, mówi pan Marcin. 

ZDĄŻYŁA ZOBACZYĆ GRÓB OJCA
Zaangażowane w projekt „Ocalić od zapomnienia” osoby 

rozwiązują historyczne zagadki niemal wyłącznie za pośred-
nictwem internetu, dzięki sieci wolontariuszy i współpracy 
z obserwatorami fanpage’a. Członkami tej grupy są m.in. 
urzędnicy, historycy, archeolodzy, archiwiści, księża, którzy 
mają dostęp do ksiąg parafialnych, nauczyciele, pracownicy 
ośrodków kultury, tłumacze. W poszukiwania włączają się 
Polacy, mieszkańcy Niemiec, Anglii, Włoch, Iranu czy Rosji. 

Jedną z osób, która pomaga w poszukiwaniach, jest 
Urszula Borchardt z Gdańska. Jej zadaniem jest zdobywanie 
dokumentów o zaginionych żołnierzach i pomoc w uzupeł-
nianiu ich biogramów. Na specjalistycznych portalach gene-
alogicznych szuka też informacji o ich bliskich. Jak mówi, 
znalezieniu rodziny zawsze towarzyszą niesamowite emocje. 
Tak było m.in. w sprawie strzelca Juliana Szpojdy, członka 
Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Jego żołnierze 

Lucjan Trybulski został powołany do kawalerii 
i skierowany do obrony Modlina. 
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walczyli w okolicach Bydgoszczy i w bitwie nad 
Bzurą. Po dostaniu się do niemieckiej niewoli zo-
stali niesłusznie oskarżeni o udział w pogromie 
niemieckiej ludności cywilnej w Bydgoszczy 
w nocy z 3 na 4 września 1939 roku. W odwecie 
22 września hitlerowcy rozstrzelali w Boryszewie 
50 z wziętych do niewoli żołnierzy. Jednym z nich 
był Szpojda. „Odnalazłam jego córkę i poinformo-
wałam ją o miejscu pochówku ojca. Starsza pani 
traciła wzrok, ale zdążyła jeszcze zobaczyć grób 
ojca”, dodaje pani Urszula.

Z kolei dla pani Doroty jedną z bardziej wzrusza-
jących spraw były poszukiwania bliskich 
st. szer. Lucjana Trybulskiego, którego nieśmiertel-
nik znaleziono na polu w okolicy Bartoszyc. Dzięki 
internetowi trafiła do Kazimierza Trybulskiego, sy-
na żołnierza, polonisty, emerytowanego nauczycie-
la i autora powieści historycznych. „Kiedy byłem 
dzieckiem, ojciec opowiadał o wojnie, o tym jak zo-
stał powołany do kawalerii i skierowany do obrony 
Modlina”, wspomina pan Kazimierz. 29 września 
1939 roku w Nowym Dworze Mazowieckim 
Lucjana wzięto do niemieckiej niewoli i skierowano 
na północ, do granicy z Prusami Wschodnimi. Po 
drodze zakopał swój nieśmiertelnik, bo bał się, że 
w ten sposób okupanci trafią do jego rodziny. 

„Informacja od pani Doroty o znalezionym nie-
śmiertelniku ojca, który nie żyje już ponad 20 lat, 
była niesamowicie wzruszająca. Spłakałem się 
i ucieszyłem ogromnie”, przyznaje pan Kazimierz. 
Razem z siostrami pojechali na pole, gdzie znale-
ziono nieśmiertelnik. Stoi tam jeszcze, na dawnej 
granicy między Polską a Rzeszą, budynek niemiec-
kiej strażnicy. „Zapewne podczas postoju w pobli-

żu ojciec zakopał swój znak tożsamości”, mówi 
syn. Wojenną pamiątkę trzyma w specjalnym pu-
dełku na biurku i traktuje jak relikwię. 

NAZWISKO ZAMIAST NN
W 2020 roku osoby realizujące projekt nawiąza-

ły współpracę z ministerstwem kultury w sprawie 
poszukiwania rodzin i identyfikacji żołnierzy po-
chowanych we Francji, m.in. na Polskim Cmenta-
rzu Wojennym w Grainville-Langannerie. Ustalo-
no, że w jednym z bezimiennych grobów spoczywa 
poległy 8 sierpnia 1944 roku czołgista Ryszard 
Chaniewski, który służył w 2 Pułku Pancernym 
1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. 

Pani Dorota odnalazła Andrzeja Hryszkiewicza, 
ciotecznego wnuka żołnierza. „Nie wiedzieliśmy, 
gdzie Ryszard zginął, mówiono, że może pod Mon-
te Cassino”, opowiada Hryszkiewicz. Jak dodaje, 
brat Ryszarda ppor. Henryk Chaniewski w 1939 ro-
ku dostał się do niewoli sowieckiej. Trafił do obozu 
w Kozielsku i został zamordowany w Katyniu. 
W sierpniu 2020 roku podczas uroczystości w Gra-
inville-Langannerie tabliczka z napisem NN na 
grobie Chaniewskiego została zastąpiona imienną 
inskrypcją. „Nie mogliśmy tam być, ale jak tylko 
będzie można podróżować, pojedziemy do Nor-
mandii i zapalimy znicz na grobie ciotecznego 
dziadka”, obiecuje pan Andrzej. 

„Docierając do rodzin poległych żołnierzy, 
przywracamy tożsamość osobom pochowanym 
w bezimiennych mogiłach i informujemy bli-
skich o ich losie. Ludzie potrzebują takiej histo-
rii i nadal, mimo tylu lat od wojny, jej szukają”, 
dodaje pani Dorota.

KAZIMIERZ TRYBULSKI: „INFOR-
MACJA O ZNALEZIONYM NIEŚMIER-
TELNIKU OJCA BYŁA NIESAMOWICIE 
WZRUSZAJĄCA, SPŁAKAŁEM SIĘ 
I UCIESZYŁEM OGROMNIE”

Syn Lucjana Trybulskiego 
nieśmiertelnik trzyma w specjal-
nym pudełku na biurku i traktuje 
jak relikwię.

DOROTA 
BARTOSZEWICZ: 
„Ludzie umierają, 
a historia wciąż jest 
żywa i chcę ją ocalić 
od zapomnienia”.
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M A Ł G O R Z A T A  S C H W A R Z G R U B E R

Pierworodny syn zostawał zawodowym 
żołnierzem. Tak nakazywała rodzinna tradycja 

pochodzących z Galicji Wołoszczaków.

TRZY LEKCJE 
HISTORII
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C złonkowie mojej rodziny zawsze służyli w wojsku, 
nosili mundury różnych armii, ale walczyli o wol-
ną Polskę. Powstańcze i wojenne opowieści spra-
wiły, że także chciałem być żołnierzem”, twierdzi 

ppor. rez. Grzegorz Wołoszczak. Znajomi mówią o nim, że 
jest człowiekiem wielu pasji: historykiem z zamiłowania, 
członkiem grup rekonstrukcyjnych, żołnierzem wojsk obro-
ny terytorialnej i opiekunem kombatantów. „Od moich 
przodków odebrałem trzy lekcje historii”, mówi zagadkowo 
na początku swej opowieści. 

ZESŁAŃCY PO MIECZU 
Historia wojskowej rodziny Grzegorza Wołoszczaka roz-

poczyna się od prapradziadka Dymitra 
Wołoszczaka, który walczył w 1859 
roku w bitwie pod Solferino. Niestety, 
szczegóły udziału tego przodka w naj-
większym starciu w wojnie francusko-
-austriackiej nie przetrwały w rodzin-
nej pamięci. Wiadomo jedynie, że 
walczył po stronie austriackiego cesa-
rza Franciszka Józefa I, jako że  
Wołoszczakowie mieszkali w Galicji, 
we wsi Myślatycze w województwie 
lwowskim.

Kolejnym żołnierzem w rodzinie był 
dziadek Eliasz, zawodowy podoficer. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
służył w randze plutonowego w 74 Górnośląskim Pułku 
Piechoty, który stacjonował w garnizonie w Lublińcu. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę Agnieszkę Przybycin. Z tego 
małżeństwa w 1932 roku urodził się syn Michał, ojciec 
Grzegorza Wołoszczaka. 

Eliasz brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, 
ale 7 Dywizja Piechoty (w jej skład wchodził 74 Pułk Pie-
choty) została rozbita już 3 września. Żołnierze trafili do 
niewoli, Eliaszowi udało się uciec i dotrzeć do rodziny 
w Myślatyczach. Minęło kilka miesięcy, zanim 13 czerwca 
1940 roku do drzwi dworku zapukali bolszewicy i kazali 
się pakować. Każdy członek rodziny dostał 20 minut, aby 
zabrać 20 kg bagażu. Wywieziono ich na Syberię. Począt-
kowo dziadek pracował w odkrywkowej kopalni złota, po-
tem w kołchozie w Niemieckiej Nadwołżańskiej Autono-
micznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. „Dziadek 
dowiedział się o armii gen. Władysława Andersa dopiero 
wtedy, gdy wyszła już ona z ZSRR. Rodzina wróciła do 
Polski w czerwcu 1946 roku, ale na Syberii została moja 
babcia, która nie przeżyła trudów tego zesłania”, opowiada 
Grzegorz Wołoszczak. 

Dziadek Eliasz chętnie dzielił się wojennymi wspomnie-
niami. W takich chwilach kilkunastoletni Grzegorz siadał 
w kącie pokoju pod dużym krawieckim stołem, obok które-
go stała maszyna do szycia Singer. Tak ukryty, wsłuchiwał 
się w opowieści dziadka i jego kolegów z pułku. Spotykali 
się oni raz w tygodniu, wspominając czasy służby i kampa-

nii wrześniowej. Opowiadali o potyczkach i bitwach, któ-
rych byli uczestnikami, przywoływali poległych dowódców 
i kolegów, rozważali przyczyny wrześniowej klęski. Żywa 
była w ich wspomnieniach gorycz przegranej w 1939 roku. 

„Niektóre historie miały po kilka wersji, trudno było je 
zweryfikować. Im dziadek był starszy, tym częściej wyrzu-
cał z pamięci złe wydarzenia. Podobnie robił ojciec, 
np. twierdził, że na Syberii nie było tak źle, bo zesłanie 
uratowało nas przed rzezią wołyńską”, opowiada Grzegorz 
Wołoszczak.

Rodzinę ze strony matki poznał bliżej dopiero na począt-
ku lat siedemdziesiątych. Najstarszą kartę w wojskowej tra-
dycji Przybycinów zapisał pradziadek Feliks, powstaniec 

śląski. W walkach z Niemcami o przy-
łączenie śląskich ziem do odradzającej 
się Rzeczypospolitej towarzyszyli mu 
synowie: najstarszy August, członek 
Polskiej Organizacji Wojskowej, oraz 
młodszy Franciszek. Wszyscy służyli 
w 7 kompanii 12 (6) Pułku Piechoty, 
która wchodziła w skład Grupy 
„Wschód”. „Nie udało mi się znaleźć 
w literaturze szlaków ich powstań-
czych walk”, przyznaje Grzegorz  
Wołoszczak. Helena, córka Feliksa, 
udzielała pomocy powstańcom w szpi-
talach polowych. O losach młodszej 
Klary niewiele wiadomo, a najmłodsza 

Agnieszka była wówczas dzieckiem. 

KIEDY DOPADA PRZESZŁOŚĆ
Dziadek Feliks nie doczekał czasów, gdy we wrześniu 

1939 roku na Śląsk wkroczyli Niemcy. August Przybycin 
jako powstaniec śląski został aresztowany i wkrótce zamor-
dowany w ciężkim więzieniu w Rawiczu. Takiego losu 
uniknęła Helena, która w czasie II wojny światowej walczy-
ła w Armii Krajowej. Po 1945 roku trafiła do więzienia 
w Lublińcu. „Nigdy nie opowiadała, co tam przeżyła. Ale 
jeszcze w latach siedemdziesiątych, gdy pokazywała mi 
książeczkę wojskową swojego męża, zasłaniała w pokoju 
zasłony i gasiła światło”, wspomina Grzegorz Wołoszczak. 
To jej opowiadania o powstaniach śląskich i walce z nie-
mieckim okupantem były dla kilkunastoletniego Grzegorza 
lekcjami rodzinnej historii. 

W tych opowieściach przewijała się postać kpt. Roberta 
Oszka, marynarza z Zabrza, zaprzyjaźnionego z rodziną 
Przybycinów. Walczył on podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej, a w 1921 roku został skierowany na Śląsk, gdzie włą-
czył się w działania mające na celu przyłączenie Górnego 
Śląska do Polski. Brał udział w trzecim powstaniu śląskim 
i w walkach o Górę św. Anny. Z byłych marynarzy stworzył 
specjalny oddział szturmowy, z którym współdziałała 
7 kompania, w której służyli Feliks Przybycin oraz jego sy-
nowie Augustyn i Franciszek. „Wiem, że kpt. Oszek wywarł 
także duży wpływ na mojego ojca, który chciał służyć 

13 CZERWCA 1940 
ROKU DO DRZWI 
DWORKU ZAPUKALI 
BOLSZEWICY I KAZA-
LI SIĘ PAKOWAĆ. 
KAŻDY CZŁONEK RO-
DZINY DOSTAŁ 20 MI-
NUT, ABY ZABRAĆ 
20 KG BAGAŻU
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w marynarce”, opowiada Grzegorz Wołoszczak. W latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku dostał się on do Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, ale na drugim roku 
został z niej relegowany. „Ojca dopadła przeszłość dziadka, 
który był synem przedwojennego podoficera i został wywie-
ziony na Syberię, więc był niepewny politycznie. Dwuletnią 
zasadniczą służbę wojskową Michał Wołoszczak odbył 
w 13 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej, ale niewiele 
opowiadał o tamtych czasach.

WIELE PASJI 
Grzegorzowi Wołoszczakowi nie udało się dochować ro-

dzinnej tradycji – z powodów politycznych (w latach osiem-
dziesiątych był członkiem „Solidarności Walczącej”) nie 
został zawodowym żołnierzem. Na początku 1983 roku do-
stał powołanie do zasadniczej służby wojskowej, skończył 
szkołę podchorążych rezerwy w Ośrodku Szkolenia Służb 
Kwatermistrzowskich w Grudziądzu, a potem służył 
w 1 Warszawskim Pułku Czołgów w Elblągu. Zakończenie 
służby nie oznaczało jednak pożegnania z mundurem.

„Zawsze interesowałem się historią, więc gdy zaczęły po-
wstawać grupy rekonstrukcyjne, zaangażowałem się w dzia-
łalność Międzyszkolnego Koła Historycznego w Elblągu. Za-
cząłem także współpracować z rekonstruktorami z innych 
miast. Wspólnie odtworzyliśmy m.in. defiladę oddziałów par-
tyzanckich kpt. Henryka Flamego w Wiśle z 3 maja 1946 ro-
ku. Oprócz działalności rekonstrukcyjnej prowadzimy w szko-
łach prelekcje historyczne”, opowiada Grzegorz Wołoszczak.

Kmdr Dariusz Demski z Centrum Operacji Morskich – 
Dowództwa Komponentu Morskiego, który współpracował 
z Grzegorzem Wołoszczakiem przy projekcie edukacyjnym 
„List do żołnierza”, chwali pomysł utworzenia grupy rekon-
strukcji spośród podopiecznych jednego z młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych. „Grzegorz kupił chłopakom 
mundury, prowadził z nimi zajęcia z historii i organizował 
wyjazdy do muzeów. Okazał się świetnym organizatorem 
i obdarzonym charyzmą wykładowcą”, mówi kmdr Demski. 

Kiedy zaczęły powstawać wojska obrony terytorialnej, 
Grzegorz Wołoszczak uznał, że idea tej formacji jest mu 
bliska. Służba w WOT była dla niego kontynuacją histo-

rycznych tradycji Wojska Polskiego. „W latach 1937–1939 
powstały bataliony obrony narodowej, które dobrze zapisały 
się na kartach historii wojny obronnej 1939 roku”, przypo-
mina. W 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 
im. kpt. mar. Adama Dedio służył trzy lata, był dowódcą 
plutonu, potem zastępcą dowódcy kompanii i oficerem 
w sekcji komunikacji społecznej. 

„Na początku 2019 roku służyłem w plutonie, którym 
dowodził ppor. Grzegorz Wołoszczak. Był mocno zaanga-
żowany w sprawy żołnierzy, starał im się pomagać w róż-
nych życiowych sytuacjach. Angażował się także we współ-
pracę z organizacjami patriotycznymi i obronnymi, do cze-
go zachęcał również żołnierzy”, mówi plut. Maciej Waluk, 
żołnierz 71 Batalionu Piechoty 7 PBOT. I dodaje, że wio-
sną 2020 roku, gdy rozpoczęła się epidemia, jako doświad-
czony logistyk pan Grzegorz organizował zaopatrzenie dla 
terytorialsów.

Służbę zakończył w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej 
w Gdańsku. „Ppor. rez. Grzegorz Wołoszczak jest nie tylko 
świetnym wychowawcą, ale i dowódcą. Podczas szkoleń cie-
szył się szacunkiem i zaufaniem żołnierzy. Dziś ze względu 
na wiek nie służy już w WOT, ale nadal wspiera żołnierzy 
swojego plutonu”, mówi kmdr ppor. Dariusz Demski.

Na trzy lekcje historii, o których Grzegorz Wołoszczak 
wspomniał na początku naszej rozmowy, złożyły się trzy 
rodzinne opowieści: o walkach o polskość podczas powstań 
śląskich, o II wojnie światowej oraz o zesłaniu na Syberię. 
Mój rozmówca dodaje, że czasem historia zataczała koło, 
bo los rzucał go w miejsca, z którymi związani byli jego 
przodkowie. Po raz pierwszy, gdy został skierowany na 
kurs podoficerski do Ośrodka Szkolenia Służb Kwatermi-
strzowskich w Grudziądzu. W tym samym miejscu w la-
tach trzydziestych dziadek Eliasz przeszedł przeszkolenie 
wojskowe i został plutonowym. Drugi przypadek miał 
miejsce w Babich Dołach, gdzie w koszarach w latach 
pięćdziesiątych Michał Wołoszczak, słuchacz Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej, odbywał ćwiczenia. „Najbar-
dziej jednak jestem dumny z tego, że spełniłem marzenie 
ojca i włożyłem mundur oficera marynarki wojennej”, 
przyznaje Grzegorz Wołoszczak.

SPOŚRÓD LICZNYCH ODZNACZEŃ, 
KTÓRE OTRZYMAŁ GRZEGORZ 
WOŁOSZCZAK ZA SWOJĄ SPOŁECZNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ, NAJBARDZIEJ CENI 
KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI ORAZ 
BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI DLA 
OBRONNOŚCI KRAJUA
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Polecam!

m a g a z y n  o  t r a d y c j i  i  c h w a l e  
p o l s k i e g o  o r ę ż a

Twoja historia – Twoje życie!

Anna Putkiewicz,  redaktor naczelna

ZAMÓW PRENUMERATĘ
TEL. +48 261 849 494
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P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

W 1924 roku Petersburg, na cześć  
wodza rewolucji bolszewickiej 
Włodzimierza  Lenina,  prze-
chrzczono na Leningrad, lecz i tak 

to ciągle był stary, dobry Piter, miasto wyrwane 
polarnemu morzu z woli cara, symbol jego im-
perium, wybudowane na modłę europejskich sto-
lic rękoma pańszczyźnianych chłopów i jeńców. 
Tysiące z nich przy tym zmarło, a ich kości stały 
się częścią fundamentów. Surowe piękno miasta 
nad Newą zaczęli opiewać artyści i stało się ono 
centrum sztuki. Ot, paradoks – wcale nie tylko 
rosyjski. Metropolię noszącą imię wodza rewolu-
cji czekał jednak prawdziwy horror, który do hi-
storii przeszedł jako blokada Leningradu. 

We wrześniu 1941 roku Niemcy wraz z fiński-
mi sojusznikami otoczyli Leningrad niemal 
szczelnym kordonem i zaczęli nieustanny, trwają-

cy każdego dnia 18 godzin ostrzał artyleryjski 
oraz bombardowania lotnicze. By złamać opór le-
ningradczyków, niszczyli przede wszystkim tę 
część infrastruktury, która była niezbędna do ży-
cia w mieście: magazyny żywności, sklepy i linie 
kolejowe, którymi dowożono zaopatrzenie. Jak pi-
sał prof. Richard Overy w książce „Krew na śnie-
gu. Rosja w II wojnie światowej”: „Codzienne ży-
cie leningradczyków zimą 1941/42 to historia tak 
przerażająca, że wykracza poza granice ludzkiej 
wyobraźni”. 

GŁÓD ZMIENIA LUDZI W BESTIE
Oblegający skazali całe miasto na najgorszą ze 

śmierci, bo głodową. Liczby mówią tutaj same za 
siebie. Na początku oblężenia żołnierze i robotnicy 
zatrudnieni w strategicznych zakładach otrzymy-
wali pół kilograma czerstwego chleba dziennie  

Nadzieja podobno umiera ostatnia, nawet na wojnie, 
zwłaszcza na wojnie! Znacznie trudniej ją pielęgnować 

w zgliszczach, jakie po sobie zostawia…

JAK ŻYĆ 
Z DUCHAMI

„Wysoka dziewczyna” 
jest dziełem wybitnym, 
czerpiącym z bogactwa 
rosyjskiej literatury i ki-
nematografii.
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i tyle samo mięsa tygodniowo. Reszcie przysługiwało 250 g 
chleba dziennie. W listopadzie i grudniu zapasy żywności 
były już na wyczerpaniu i odtąd taka racja należała się jedy-
nie żołnierzom i robotnikom, a pozostałym – 150 g. To nie 
mogło wystarczyć do przeżycia i głód zaczął brać górę nie 
tylko nad człowieczeństwem, lecz także nad drakońskim so-
wieckim prawem. Kto był silniejszy, wydzierał słabszemu 
przydział chleba lub kradł kartki żywnościowe, nie bacząc, 
że obrabowanego człowieka skazuje na pewną śmierć. Oczy-
wiście w tej nierównej walce zdarzały się i czyny heroiczne, 
jednak generalnie głód zmieniał ludzi w bestie. Była mimo 
to nadzieja – jedna jedyna nić łącząca miasto ze światem ze-
wnętrznym, droga przez zamarznięte jezioro Ładoga, którą 
z narażeniem życia dowożono ciężarówkami zaopatrzenie. 
Dostawy, choć daleko niewystarczające, pozwoliły miastu 
przetrwać długie miesiące oblężenia. Jego bilans to 1,5 mln 
ofiar. Niemal każdy większy budynek, który ocalał, został 
zmieniony w kostnicę… 

OŻYWCZA MOC MIŁOŚCI
Warto mieć w pamięci ten dramat Leningradu, oglądając 

„Wysoką dziewczynę”, drugi film w dorobku młodego reżyse-
ra Kantemira Bałagowa, okrzykniętego nowym geniuszem ro-
syjskiego kina. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady, gdyż za-
równo jego debiutancka „Bliskość”, jak i „Wysoka dziewczy-
na” są dziełami wybitnymi, czerpiącymi z bogactwa rosyjskiej 
literatury i kinematografii pełnymi garściami. W wypadku 
„Wysokiej dziewczyny” Bałagow podkreślał, że inspirował się 

reportażem białoruskiej noblistki Swietłany Aleksijewicz 
„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, w którym wielka woj-
na ojczyźniana została przedstawiona z perspektywy wetera-
nek Armii Czerwonej – jakże innej od oficjalnych peanów sła-
wiących bohaterstwo i zwycięstwa żołnierzy radzieckich na 
szlaku wojennym wiodącym do Berlina. 

Można też w filmie Bałagowa odnaleźć odniesienia do ta-
kich arcydzieł wojennego kina radzieckiego, jak m.in. „Lecą 
żurawie” Michaiła Kałatozowa, „Dziecko wojny” Andrieja 
Tarkowskiego czy „Tak tu cicho o zmierzchu” Stanisława 
Rostockiego, ale przede wszystkim w „Wysokiej dziewczy-
nie” wyczuwalny jest duch Fiodora Dostojewskiego. Mamy 
tu zbrodnię, choć niezawinioną, odkupienie, a przede 
wszystkim wiarę w ożywczą moc miłości, która pozwoli 
wszystko rozpocząć od nowa, nawet w mieście umarłych, ja-
kim był Leningrad w 1945 roku… To wszystko splata się 
i przyciąga dwa przeciwieństwa, jakimi są bohaterki „Wyso-
kiej dziewczyny”. 

Ija (Wiktoria Miroszniczenko), zwana „Tyczką” ze wzglę-
du na swój ponadprzeciętny wzrost, jest pielęgniarką w jed-
nym ze szpitali wojskowych. Bardzo wrażliwa, nieśmiała, 
poświęcająca każdą chwilę chorym. Wojenna trauma obja-
wia się u niej katalepsją. Zastyga w bezruchu na kilka minut 
i nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne. Masza (Wasylisa 
Perełygina) natomiast to prawdziwy frontowy żołnierz. Wró-
ciła do rodzinnego Leningradu prosto ze zdobytego Berlina. 
Ciemnowłosa, energiczna, o spojrzeniu, które wyraża dumę 
i determinację, ale i na niej wojna odcisnęła okrutne piętno. 
Nie jest wyjątkiem.

WOJNA MIAŻDŻY RÓWNO
Iję i Maszę połączyły przede wszystkim dwie rzeczy: naj-

większy dramat, jakiego w życiu może doświadczyć kobieta – 
śmierć dziecka, i pragnienie miłości, która pozwoli wszystko 
rozpocząć od nowa. Mężczyźni, których obie spotykają na 
swej drodze, w większości są jak Marzyciel i Lokator – boha-
terowie „Białych nocy” Dostojewskiego – czyli tzw. ludzie 
zbędni. Parafrazując tytuł reportażu Aleksijewicz wbrew po-
zorom, wojna nie ma też wiele z mężczyzny. Miażdży wszyst-
kich równo i nawet największy bohater, obwieszony medala-
mi, może być (a najczęściej jest) psychicznym kaleką. Jakże 
to niewyobrażalne: po walce wrócić na zgliszcza własnego 
domu i próbować żyć normalnie!… Bałagow pokazuje, że ko-
biety radzą sobie z tym znacznie lepiej od mężczyzn.

Niemal równorzędnym bohaterem jest Leningrad, w którym 
obie kobiety żyją, pomagają sobie wzajemnie i w końcu – ry-
walizują. Ulice, szpitalne sale, zatłoczone komunałki, wresz-
cie surowe przestrzenie dalekiej północy, które otaczają mia-
sto – wszystko wydaje się zapełnione tysiącami duchów ludzi 
nie tak dawno umierających tu z głodu i zimna. To bardzo 
dyskretna obecność, wyrażana w łuszczącej się farbie na ścia-
nach, zamarzniętych kałużach na ulicy i mgle wokół daczy… 
Kochankowie swe białe noce muszą dzielić z duchami. Moż-
na rozpocząć nowe życie, ale o przeszłości nie da się zapo-
mnieć, niczego nie można cofnąć. 

IJĘ I MASZĘ POŁĄ-
CZYŁY DWIE RZE-
CZY: NAJWIĘKSZY 
DRAMAT, JAKIEGO 
W ŻYCIU MOŻE DO-
ŚWIADCZYĆ KOBIETA 
– ŚMIERĆ DZIECKA, 
I PRAGNIENIE MIŁO-
ŚCI, KTÓRA POZWOLI 
WSZYSTKO ROZPO-
CZĄĆ OD NOWA
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Szacuje się, że w 1945 roku w la-
sach przebywało od 13 do 17 tys. 

partyzantów, a ich liczba z czasem 
malała. Niemniej jednak ogółem, jak 
oceniają historycy, w oddziałach par-
tyzanckich w tamtych latach walczyło 
około 20 tys. osób. Wszyscy byli 
członkami zorganizowanych formacji, 
mających konkretne struktury czy 
plany działania. O ich trudnej służbie, 
walce i życiu w leśnych oddziałach 
pisze w swojej książce Stanisław  
Płużański. Na podstawie dostępnych 
w archiwach dokumentów, ale przede 
wszystkim rozmów z uczestnikami 
tamtych wydarzeń odtworzył on wiele 
niezwykle ciekawych faktów z party-
zanckiej codzienności w różnych jej 
aspektach.  Od tych związanych 
z  funkcjonowaniem oddzia łów, 
organizacją służby, dyscypliną czy 
aprowizacją po bardziej osobiste, takie 

jak kontakty z rodziną czy sprawy 
dotyczące higieny. I trzeba przyznać, 
że obraz ten niewiele ma wspólnego 
z powszechnym, zabarwionym trochę 
romantyzmem wyobrażeniem party-
zanta. Jak wspominał Antoni Biegun 
„Sztubak”, romantyczności było mało 
w partyzanckim życiu. „Za dużo nato-
miast prozy codziennego bytowania 
i higienicznych uciążliwości”. 

Wszystkie niedogodności związane 
z życiem w lesie, z dala od bliskich by-
ły jednak do zniesienia, dopóki żołnie-
rze dostrzegali sens swojej walki. Po 
początkowej euforii, napędzanej wiarą 
w szybkie zwycięstwo, przyszło jed-
nak załamanie. Jak wspominał Miron 
Borejsza „Błysk”, „do połowy 1946 to 
my jeszcze jakoś dawali radę”. Potem 
było już coraz gorzej. Żołnierze mówili, 
że skończyła się walka o wolność, a za-
częła o przetrwanie. Autor przytacza 

Z czasem skończyła się walka o wolność, 
a zaczęła o przetrwanie.

K S I Ą Ż K A

 Stanisław Płużański, „Mróz, głód 
i wszy. Życie codzienne wyklętych”, 
Fronda, 2021.

 Muzeum Wojska w Białymstoku: mwb.com.pl

Ogień i głód

W Y S T A W A

Z MENAŻKĄ 
NA MISJI

Pandemia znacznie ograniczyła możliwości korzystania 
z ofert instytucji kultury, warto jednak przyjrzeć się 

propozycjom, które mimo trudnego czasu przygotowały 
dla chętnych muzea. Ciekawe wystawy są np. w Muzeum 
Wojska w Białymstoku. Jak wynika z informacji na stronie 
placówki, termin udostępniania jednej z nich, „Wojsko 
chce jeść”, przedłużono do czerwca 2021 roku. Można zo-

baczyć m.in. menażki, manierki i relikty kuchni polo-
wych, poznać historie aprowizacji armii walczących 
w I i II wojnie światowej czy normy wyżywienia, zarówno 
te historyczne, jak i współczesne. Na ekspozycji udostęp-
niono także archiwalne fotografie ze zbiorów własnych 
i kolekcji prywatnych.

Druga wystawa, „18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy”, 
będzie czynna jeszcze tylko do połowy maja, jest jednak 
umieszczona przy budynku muzeum, dlatego bez przeszkód 
można ją obejrzeć. Warto tam zajrzeć, chociażby z okazji 
zbliżającego się Dnia Weterana. Zwiadowcy z Białegostoku 
wielokrotnie bowiem brali udział w misjach w Iraku, Afga-
nistanie, Kosowie, Libanie i Czadzie. 
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Walka o panowanie nad Morzem 
Śródziemnym, umożliwiające 

kontrolę nad głównymi szlakami ko-
munikacyjnymi z Bliskiego Wschodu 
do Europy, była przez aliantów trakto-
wana jako jeden z priorytetów. Nie po-
winno więc dziwić, że w czasie 
II wojny światowej na tym obszarze 
niemieckie morskie wilki z myśliwych 
powoli przeistaczały się w zwierzynę.

Służba niemieckich podwodniaków 
na Morzu Śródziemnym łatwa nie była 
– nie pomagała im w pracy przejrzysta 
woda, musieli się zmagać z wysokimi 
temperaturami, tamtejsze bazy mor-
skie nie zostały wystarczająco przygo-
towane, a lotnictwo alianckie nie da-
wało wytchnienia od zmasowanych 
nalotów. Często okręt po wykryciu był 
tak długo utrzymywany pod wodą, aż 
na pokładzie zaczynało brakować tle-
nu. Patrolowanie tego akwenu było za-
tem nie tylko niezwykle niebezpiecz-
ne, ale też – co pewnie ważniejsze – 
w opinii dowództwa III Rzeszy nie 
przynosiło znaczących 
efektów. Co więc decy-
dowało o pozostawieniu 
załóg okrętów podwod-
nych w tamtym rejonie, 
mimo że, jak określa to 
autor książki „U-Booty 
na Morzu Śródziemnym 
1943–1944. Zagłada”, 
była to „droga po równi 
pochyłej”?

Łukasz Grześkowiak, 
dla którego jest to trzecia 
pozycja o tej tematyce, 

oddał do rąk czytelników kompen-
dium wiedzy na temat kampanii mor-
skiej U-Bootów na Morzu Śródziem-
nym w latach 1943–1944. Niewątpli-
wy atut tej publikacji stanowi ogromna 
wręcz liczba zdjęć archiwalnych, ra-
portów, meldunków pochodzących 
z archiwów brytyjskich i amerykań-
skich oraz dzienników pokładowych 
i stenogramów przesłuchań niemiec-
kich marynarzy, przejętych przez 
aliantów z zatopionych okrętów. 
A o skrupulatnym podejściu do tematu 
niech zaświadczy fakt, że zostało tu 
opisane każde zniszczenie U-Boota 
i każde zatopienie czy trafienie jedno-
stek aliantów.

Bardzo dobrze sytuację niemieckich 
marynarzy na tym małym, niebez-
piecznym obszarze opisał w swoich 
wspomnieniach adm. Karl Dönitz, do-
wódca Floty Podwodnej Kriegsmari-
ne: „Sukcesy odnoszone przez nie-
mieckie okręty podwodne na Morzu 
Śródziemnym stanowiły w moim prze-

konaniu maksimum tego, 
co można tam było osią-
gnąć w warunkach tak 
silnej nieprzyjacielskiej 
obrony”. Dość powie-
dzieć, że do domu nie po-
wrócił żaden z U-Bootów 
wysłanych do prowadze-
nia walk na Morzu Śród-
ziemnym w latach 1941–
1944…

KATARZYNA PIETRASZEK

Podczas misji na Morzu Śródziemnym 
niemieckie morskie wilki z myśliwych 

przeistaczały się w zwierzynę.

Śmierć  
w głębinach

K S I Ą Ż K A

 Łukasz Grześkowiak, „U-Booty na Morzu Śródziemnym 
1943–1944. Zagłada”, Zona Zero, 2021.

w swojej książce wydarzenia z od-
działu Józefa Kurasia „Ognia”. „Kie-
dy podczas Wigilii w 1946 roku 
»Ogień« powiedział, że III wojny 
światowej nie będzie, jeden z żołnie-
rzy zemdlał. Dla wszystkich był to 
szok i utrata nadziei na zwycięstwo”. 

Paweł Jasienica napisał w „Pa-
miętniku”: „Każda wojna domowa 
ma to do siebie, że z biegiem czasu 
staje się coraz bardziej okrutna. Hi-
storia nie zna wyjątku od tej reguły”. 
Słowa te, zacytowane również przez 
autora, znajdują potwierdzenie w je-
go książce. Partyzanci nie wytrzy-
mywali psychicznie. Wielu odcho-
dziło z oddziałów, ci którzy zostali, 
musieli zmagać się z coraz większy-
mi represjami. Trudniejsze stały się 
też kontakty z okolicznymi miesz-
kańcami, zastraszanymi przez wła-
dzę lub zwyczajnie zmęczonymi 
wojną. Jednocześnie następowała 
wśród partyzantów radykalizacja po-
staw i działań, powodowana brakiem 
perspektyw i coraz silniejszą niena-
wiścią do wroga. Płużański pokazuje 
wyraźnie, jak coraz bardziej odległe 
stawały się światy partyzantów 
i reszty społeczeństwa. A także, bio-
rąc pod uwagę wszystkie pokazane 
w książce aspekty wyklętego życia, 
jak wielka była skala ich poświęce-
nia i jak niewielki zysk.

JOANNA ROCHOWICZ

OBIE WYSTAWY  
W MUZEUM  
W BIAŁYMSTOKU 
POWSTAŁY 
WE WSPÓŁPRACY 
M.IN. Z 18 BIAŁO-
STOCKIM PUŁKIEM 
ROZPOZNAWCZYM 
I 25 WOJSKOWYM 
ODDZIAŁEM GOSPO-
DARCZYM
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Osiemdziesiąt lat temu, czyli rok i dziewięć miesięcy po wybuchu II wojny 
światowej, doszło do wydarzenia wręcz niewiarygodnego i do dziś trudno 

wytłumaczalnego. Na polach uprawnych w Szkocji, kilkanaście kilometrów od 
Glasgow, wylądował na spadochronie zastępca Adolfa Hitlera, Rudolf Hess. Wy-
skoczył z pilotowanego przez siebie samolotu myśliwskiego Messerschmitt 110. 
Samotny uczestnik desantu został szybko przejęty przez brytyjskie służby. 

Był maj 1941 roku, połowa Europy znajdowała się w tym momencie pod nie-
miecką okupacją. Trwała zacięta bitwa powietrzna o Anglię. I oto nagle spadła 
Brytyjczykom z nieba trzecia w hierarchii osoba w hitlerowskim państwie. Nic 
dziwnego, że Hess w pierwszej kolejności został przebadany psychiatrycznie. 

Ale potem potraktowano jego zaskakującą misję całkiem poważnie, skoro informacje na 
ten temat utajniono na wiele dziesiątków lat.

Podstawowe pytanie brzmiało, jakimi zamiarami kierował się zastępca Führera. Sam Hess 
twierdził, że w ten niekonwencjonalny sposób chciał doprowadzić do negocjacji pokojowych 
z Wielką Brytanią po to, by Niemcy mogły wykorzystać całe swoje siły do uderzenia na 
Związek Radziecki. Trudno to do końca zrozumieć, bo przecież nawet w wojennej rzeczywi-
stości były bardziej dyplomatyczne sposoby podjęcia tego rodzaju pertraktacji. 

Znaków zapytania jest sporo. Chociażby kwestia zachowania brytyjskiej obrony przeciw-
lotniczej. Hess leciał swoim messerschmittem nisko, chcąc uniknąć wykrycia przez radary. 
Są niezbite dowody na to, że został namierzony. Dlaczego zatem go nie zestrzelono? No 
i kolejne pytanie: czy Hitler o wszystkim wiedział? List do Führera, pozostawiony przez 
Hessa przed odlotem, mógł świadczyć o tym, że wódz nie miał wcześniej pojęcia o misji 
swojego zastępcy. Ale może to była tylko zasłona dymna na wypadek niepowodzenia?

Do czasu kapitulacji Niemiec Hess przebywał w różnych miejscach odosobnienia 
w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu wojny trybunał w Norymber-
dze skazał go na dożywocie. Kiedy Hess miał 93 lata, powiesił się 
w altanie ogrodu więziennego w Spandau. Jeszcze za życia stał się 
postacią kultową dla neonazistów. Wiece, które odbywały się przy 
jego grobie w Bawarii, skłoniły władze landu do przeprowadzenia 
ekshumacji. Szczątki skremowano, a prochy rozsypano w niezna-
nym miejscu. 

A N D R Z E J  F Ą F A R A

Tajemniczy desant

PO SŁUŻBIE  /  TAKA HISTORIA122
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Zderzenia  
z paragrafem
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy
z interpretacją przepisów prawnych. 
Zachęcamy do zadawania pytań: niezbednik@zbrojni.pl

P R A W O  M A J  2 0 2 1
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KWARANTANNA A KURS
Jesienią na niemal miesiąc zostałem skierowa-
ny przez przełożonego na kurs doskonalący. 
Z powodu ograniczeń związanych z epidemią 
nastąpiła zmiana trybu organizowania kursu 
ze stacjonarnego na zdalny i w całości odbyłem 
go w miejscu zamieszkania. W jego trakcie 
skierowano mnie na obowiązkową kwarantan-
nę, ale kontynuowałem szkolenie. Zdaniem 
przełożonego za czas przebywania na kwaran-
tannie przysługiwało mi 80% uposażenia. Czy 
nie powinienem otrzymać wynagrodzenia 
w całości, skoro brałem udział w kursie?

 Odpowiedź na to pytanie należy podzielić na 
dwie części. Czytelnik posłużył się bowiem nie-
dookreślonym pojęciem czasowym, że „jesienią” 
odbywał kurs doskonalący, przebywając w tym 
czasie na obowiązkowej kwarantannie. Ustawą 
z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do 
ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych dodano art. 4d. Zgodnie z nim 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-

nego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowe-
mu wykonującemu zadania służbowe za czas nie-
obecności w służbie spowodowany poddaniem się 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych lub przebywania na 
zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19 przy-
sługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodat-
kami o charakterze stałym. Przepis ten utracił 
moc z końcem 4 września 2020 roku. Zatem jeśli 
czytelnik przebywał na obowiązkowej kwarantan-
nie do tego czasu, przysługiwało mu prawo do 
uposażenia w wysokości 100%. Ewentualne wąt-
pliwości może budzić interpretacja pojęcia „wy-
konywanie zadań służbowych”, jednakże w ni-
niejszej opinii przyjęto, że żołnierz wykonywał 
zadania służbowe.

Jeśli zaś czytelnik przebywał na kwarantannie 
po uchyleniu wspomnianego przepisu, sytuacja 
jest bardziej złożona. Należy mieć na uwadze 
przepisy art. 89a ustawy o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych, zgodnie z którym w okresie 
przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierz 
otrzymuje 80% uposażenia. Zatem za czas prze-
bywania na kwarantannie tyle mu się należy. 
Ustawą z 28 października 2020 roku zmieniającą 
ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych, z dniem 5 września 2020 roku dodano 
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art. 89a ust. 4 pkt 4, zgodnie z którym prawo do 
100% uposażenia przysługuje wtedy, gdy żołnierz 
został zwolniony z zajęć służbowych na skutek 
podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych, jeżeli pod-
leganie tej kwarantannie lub izolacji powstało 
w związku z wykonywaniem zadań służbowych 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii. 

Rozważeniu podlega jednak sytuacja, kiedy 
żołnierz przebywał na obowiązkowej kwarantan-
nie niemającej związku z wykonywaniem zadań 
służbowych, a w tym czasie brał udział w kursie 
doskonalącym. Warto podkreślić, że o ile z dniem 
29 listopada 2020 roku wszedł w życie przepis 
o możliwości świadczenia pracy zdalnej przez 
osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, 
zgodnie z którym pracownikowi przysługuje 

wówczas normalne wynagrodzenie za pracę, o ty-
le w stosunku do żołnierzy kwestia wykonywania 
obowiązków służbowych w czasie kwarantanny 
nie została uregulowana. Wobec tego należy 
uznać, że przysługuje wówczas prawo do 80% 
uposażenia. 

JOANNA RYBA

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

P R A W O  M A J  2 0 2 1

Podstawy prawne: ustawa z 11 września 2003 roku 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU 2020, 
poz. 860 ze zm.) – art. 89a; ustawa z 2 marca 2020 roku 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (DzU 2020, poz. 1843 ze zm.); ustawa z 14 maja 
2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 – art. 46 pkt 3.

Podstawa prawna: 
ustawa z 21 listopa-
da 1967 roku o po-
wszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej  
(t.j. DzU z 2021 ro-
ku, poz. 372).

REZERWISTA NA POLIGONIE
Czy można odbyć ćwiczenia rezerwy, jeśli nie 
ma się zameldowania stałego w Polsce? 

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy 
z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wszy-
scy obywatele podlegają powszechnemu obo-
wiązkowi obrony, jeśli ze względu na wiek 
i stan zdrowia są do tego zdolni. Stosownie do 
art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy obowiązek 
służby wojskowej polega m.in. na odbywaniu ćwi-
czeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, zgod-
nie zaś z art. 100 ust. 1 tej ustawy obowiązek 
służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie po-
koju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych 
oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. 

Jednocześnie należy pamiętać, że istnieje obo-
wiązek informacyjny. Osoba podlegająca czynnej 
służbie wojskowej powinna poinformować woj-
skową komendę uzupełnień o zmianie miejsca 
pobytu stałego, m.in. o zamieszkaniu za granicą. 
Na marginesie wskazać należy, że kto wbrew 
obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepi-
sów wydanych na jej podstawie nie dopełnia 
w określonym terminie wojskowego obowiązku 
meldunkowego, opuszcza terytorium państwa lub 

przebywa za granicą bez zezwolenia organów 
wojskowych, podlega grzywnie albo karze ogra-
niczenia wolności.

Problem obowiązku odbywania ćwiczeń rezer-
wy w kontekście wyjazdu za granicę na pobyt 
tymczasowy lub stały był już przedmiotem ana-
lizy, chociażby za sprawą interpelacji. Stanowi-
sko ministra obrony narodowej przedstawiono 
w odpowiedzi na interpelację nr 7094 z 30 mar-
ca 2007 roku. Podkreślono, że zgłoszenie do 
wojskowego komendanta uzupełnień wyjazdu 
poza granice kraju na pobyt stały skutkuje ode-
braniem karty mobilizacyjnej, anulowaniem po-
siadanego przydziału, a tym samym niepowoły-
waniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezer-
wy. Należy zatem zgodzić się z przedstawionym 
w odpowiedzi na interpelację stanowiskiem, że 
choć utrata miejsca stałego pobytu w Polsce nie 
wiąże się z utratą obywatelstwa, nie istnieje obo-
wiązek odbywania ćwiczeń rezerwy w przypad-
ku posiadania miejsca stałego pobytu za granicą, 
bo taka osoba nie zostanie powołana na ćwicze-
nia rezerwy.  

Joanna Ryba

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

K. Przymęcka & J.P. Przymęcki
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Podstawa prawna: 
ustawa z 11 wrze-
śnia 2003 roku 
o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodo-
wych (t.j. DzU z 2020 
roku, poz. 860 
ze zm.) – art. 60.

S P R A W Y  Ż O Ł N I E R Z Y

W 2021 roku resort obrony przeznaczył już 
11 mln zł na zapomogi dla najbardziej 
potrzebujących żołnierzy zawodowych. 

O  zapomogę mogą wnioskować 
żołnierze zawodowi wszystkich 

korpusów i rodzajów sił zbrojnych, któ-
rzy znaleźli się w trudnej sytuacji z po-
wodu m.in. ciężkiej choroby dziecka, 
a także utraty pracy przez współmał-
żonka, np. na skutek pandemii. Osta-
teczna wysokość przyznanego świad-

czenia zależy od wydatków poniesio-
nych w związku z zaistniałym 
zdarzeniem, a także sytuacji material-
nej żołnierza i jego rodziny.

Najwięcej, bo 7 mln 200 tys. zł 
otrzymało Dowództwo Generalne Ro-
dzajów Sił Zbrojnych i wszystkie pod-
ległe mu jednostki. Do Dowództwa 

FINANSOWE 
WSPARCIE

Operacyjnego RSZ trafiło 230 tys. zł, 
do Dowództwa Wojsk Obrony Teryto-
rialnej oraz podległych mu brygad 
i batalionów – 400 tys. zł, a Dowódz-
two Garnizonu Warszawa otrzymało 
514 tys. zł. Inspektorat Wsparcia Sił 
Zbrojnych do podziału miał 940 tys. zł, 
Komenda Główna Żandar mer i i  
Wojskowej – 450 tys. zł, a Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – 
190 tys. zł. Pieniądze na pomoc so-
cjalną dostali też dowódcy jednostek 
specjalnych. Najwięcej, bo 144 tys. zł 
trafiło do Jednostki Wojskowej Nil, 
100 tys. zł do Jednostki Wojskowej 
Komandosów, 90 tys. zł do GROM-u, 
a 66 tys. zł do jednostki Formoza. 
Służba Wywiadu Wojskowego oraz 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
otrzymały odpowiednio 20 oraz 
10 tys. zł. PG/PZ

Porady zamieszczane na łamach „Polski Zbrojnej” mają charakter informacyjno-doradczy 
i nie stanowią wiążącej interpretacji i wykładni prawa.
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DNI WOLNE
Przebywałem na poligonie trzy tygodnie. 
W tym okresie przez dwa weekendy miałem 
zajęcia ujęte w planie tygodniowym. Niedziela 
trzeciego weekendu była dniem wolnym od za-
jęć. Czy za niedziele, w które obywały się zaję-
cia, należą się dodatkowe godziny wolne (wpi-
sane do książki godzin ponadnormatywnych)?

 Zgodnie z zapisami ustawy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych ich zadania po-
winny być ustalane przez przełożonych w spo-
sób umożliwiający wykonanie tych zadań 
w ciągu 40 godzin służby w tygodniu. Czas ten 
nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w ty-
godniu w czteromiesięcznym okresie rozliczenio-
wym. W zamian za służbę przekraczającą 40 go-
dzin w tygodniu żołnierzowi zawodowemu przy-
sługuje czas wolny w takim samym wymiarze. 
Żołnierz zawodowy ma prawo do co najmniej: 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej 

dobie i 24 nieprzerwanego odpoczynku w okre-
sie siedmiodniowym.

Jednakże zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy pragma-
tycznej powyższe przepisy nie mają zastosowania 
do żołnierzy zawodowych wykonujących zadania 
o charakterze nadzwyczajnym, niezbędne do 
ochrony interesów państwa, w szczególności biorą-
cych udział w zapobieganiu skutkom katastrof na-
turalnych lub awarii technicznych noszących zna-
miona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia, 
pełniących służby i dyżury, odbywających ćwicze-
nia i szkolenia poligonowe (morskie) oraz pełnią-
cych służbę wojskową poza granicami państwa. 
Wobec tego ćwiczenia i szkolenia poligonowe zo-
stały wyłączone z ogólnej zasady udzielania czasu 
wolnego za zadania wykonane w wymiarze ponad 
określoną normę czasu służby. 

Aneta Klimowicz

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

K. Przymęcka & J.P. Przymęcki

C
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Zmiany w książeczkach wojskowych są związane m.in. z pojawieniem się 
zabezpieczeń przed sfałszowaniem.

Krótsza służba przygotowawcza dla absolwentów 
klas wojskowych.

NOWE KSIĄŻECZKI

Dwanaście dni szkolenia

Ten dokument osobisty otrzymuje 
każdy, kto staje do kwalifikacji 

wojskowej. Posiadają go m.in. rezer-
wiści, w tym byli żołnierze zawodowi, 
żołnierze służby przygotowawczej czy 
terytorialsi. W nowym wzorze, który 
będzie wydawany już po 12 lipca 2021 
roku, pojawi się wiele różnego rodza-
ju zabezpieczeń przed fałszerstwem, 
takich jak znak wodny, specjalna  
nić introligatorska czy włókna wi-
doczne jedynie w promieniowaniu  
ultrafioletowym. 

Nowa książeczka będzie nieco więk-
sza – dotychczasowa ma wymiary 
6,5x9,5 cm, po zmianach jej format 
wyniesie 7,9x11 cm – i grubsza: za-
miast 20 będzie miała 26 stron. Stanie 

się tak za sprawą m.in. połączenia 
dwóch obecnych sekcji: „czynna służba 
wojskowa (jej formy równorzędne lub 
służba zastępcza)” oraz „ćwiczenia 
wojskowe w rezerwie”, w jedną, pod 
nazwą tej pierwszej. Zamiast 12 pozy-
cji na wpisy w dwóch dotychczaso-
wych sekcjach – które zwłaszcza 
w przypadku żołnierzy odbywających 
ćwiczenia rotacyjne okazywały się nie-
wystarczające – pojawi się 
ich w sumie 30. W nowym 
dokumencie będzie też wię-
cej miejsca na wpisy doty-
czące posiadanego stopnia 
wojskowego. 

Książeczka zostanie sper-
sonalizowana w zupełnie no-

wy sposób. Zamiast wpisywania danych 
osobowych bezpośrednio w dokumen-
cie, na pierwszej stronie będzie umiesz-
czana wypełniona już naklejka persona-
lizująca, zwierająca m.in. nazwisko, 
imiona, imię ojca, datę i miejsce urodze-
nia, PESEL. Jeśli jednak zdarzy się, że 
dane osobowe się zmienią, nie będzie 
konieczności wymiany dokumentu, bo 
na stronie trzeciej jest miejsce na naklej-

kę aktualizującą.
Na ostatniej stronie ksią-

żeczki pojawi się kieszeń 
z przezroczystego PCV do 
przechowywania innych do-
kumentów związanych ze 
służbą wojskową, np. karty 
mobilizacyjnej. PG/PZ

Skrócona służba przygotowawcza to jeden z bo-
nusów edukacji w ramach programu „Certyfi-

kowane wojskowe klasy mundurowe”. Podczas 
gdy ochotnicy z cywila do niedawna musieli prze-
znaczyć na nią około trzech miesięcy, absolwenci 
CWKM-ów mogli ją odbyć w ciągu miesiąca. Sy-
tuacja zmieniła się we wrześniu 2020 roku, gdy 
w wojsku zaczął obowiązywać nowy system re-
krutacji. Oprócz wprowadzenia zmian w samym 
naborze do armii została skrócona służba przygo-
towawcza dla ochotników z cywila – ich szkolenie 
podstawowe trwa 27 dni. W takiej sytuacji mie-
sięczne szkolenie przestało być bonusem dla ab-

solwentów CWKM-ów i dlatego Ministerstwo 
Obrony Narodowej wprowadziło nowe przepisy. 
Zakładają one, że służba przygotowawcza dla ab-
solwentów klas wojskowych będzie trwała w su-
mie 12 dni. Dla ochotników stanie się kontynu-
acją nauki w szkole średniej, podczas której zali-
czają oni 185 godzin lekcyjnych przedmiotu 
edukacja wojskowa. 

Jako pierwsi taką skróconą służbę będą mogli 
odbyć m.in. tegoroczni absolwenci klas wojsko-
wych. Ochotnicy będą mogli się zgłosić już po 
ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów. 
PG/PZ

W nowym wzorze, 
który będzie wydawa-
ny już po 12 lipca 
2021 roku, pojawi się 
wiele różnego rodzaju 
zabezpieczeń przed 
fałszerstwem.

D
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SPOKÓJ NIEŚMIERTELNIKA
Żołnierzom i ludziom związanym z wojskiem 

udostępniamy łamy „Polski Zbrojnej”, aby zachować 
pamięć o tych, którzy odeszli.

Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl  
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 849 213, 

261 849 147, 261 849 262
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci naszego Kolegi 

st. sierż. rez. Janusza Chudzika. 
Wyrazy głębokiego współczucia  
oraz najszczersze kondolencje 

Rodzinie i Najbliższym 
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy RON 

1 Batalionu Czołgów z Żurawicy.

Panu ppłk. Arturowi Bednarzowi
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
oraz najszczersze kondolencje

z powodu śmierci
Taty

składają szef, żołnierze i pracownicy RON
Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej 

Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ.

Szczere wyrazy współczucia 
Panu st. chor. sztab. Bogdanowi Madalińskiemu

z powodu śmierci
Mamy

składają żołnierze i pracownicy resortu obrony 
narodowej 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Panu ppłk. Sławomirowi Boczkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze 

kondolencje z powodu śmierci
Teścia

składają żołnierze Batalionu Logistycznego 
12 Brygady Zmechanizowanej.

Pani Marioli Osenka, 
kierownik kuchni i stołówki  

12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 
oraz Jej Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 
w trudnych chwilach po śmierci 

Matki 
składają żołnierze i pracownicy  

12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu.

Panu Markowi Naworskiemu,  
kierownikowi Sekcji Obsługi Infrastruktury 
12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 

oraz Jego Najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 

w trudnych chwilach po śmierci 
Matki 

składają żołnierze i pracownicy  
12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu.

Naszemu Drogiemu Koledze
ppłk. Dariuszowi Dawidziakowi

wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 
kondolencje z powodu śmierci

Taty
składają koledzy i koleżanki

z Inspektoratu MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów 
w Poznaniu.

Naszemu Drogiemu Koledze
ppłk. rez. Leszkowi Filipczykowi

wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 
kondolencje z powodu śmierci

Mamy
składają koledzy i koleżanki

z Inspektoratu MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów 
w Poznaniu.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci 

kmdr. por. Piotra Torebko,
komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków  

i Płetwonurków WP.
Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 

Rodzinie i Bliskim
składa dowódca 13 Dywizjonu Trałowców  

im. admirała floty Andrzeja Karwety  
wraz z podległą kadrą i pracownikami.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że 13 marca zmarł nasz kolega

śp. st. chor. sztab. Marcin Mühln.
Służba z Tobą była zaszczytem i honorem –  

śpij kolego…
Rodzinie i Bliskim 

składamy serdeczne kondolencje  
oraz wyrazy współczucia.

Dowódca, żołnierze i pracownicy 
Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego 

Korpusu Północny-Wschód

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią  
im się płaci”.

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o przedwczesnej śmierci

śp. kmdr. por. Piotra Torebko 
– Komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków  

i Płetwonurków WP.
W zmarłym straciliśmy człowieka wielkiego autorytetu, 

życzliwego ludziom.
Rodzinie oraz Bliskim

składam szczere kondolencje i wyrazy głębokiego 
współczucia w swoim imieniu oraz całego stanu 

osobowego Inspektoratu MW.
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jego Pamięci!
Inspektor Marynarki Wojennej  
wiceadm. Jarosław Ziemiański

Szczere wyrazy współczucia
Panu kpt. Błażejowi Krupie

oraz Jego Rodzinie 
z powodu śmierci

Teściowej
składają dowódca, żołnierze i pracownicy

2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 

Szczere wyrazy współczucia
Panu st. chor. sztab. Jarosławowi Szczepankowskiemu 

oraz Jego Rodzinie 
z powodu śmierci 

Teścia 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 

2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci 

ppłk. rez. Dariusza Breszko 
Rodzinie oraz Bliskim

składają koledzy i koleżanki 
z Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Odszedł na wieczną wartę…
Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci naszego kolegi i przyjaciela 
st. sierż. rez. Karola Gawryszewskiego.

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy szczerego współczucia składają dowódca, 
żołnierze i pracownicy Centralnej Grupy Działań 

Psychologicznych.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
Rodzinie oraz Bliskim 

śp. chor. Krystiana Kamrowskiego,
byłego żołnierza 9 Batalionu Dowodzenia, 

z powodu Jego śmierci 
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy cywilni 

9 Batalionu Dowodzenia.
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Szanownej Pani Paulinie Mikuszewskiej
oraz Jej Rodzinie

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 

2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 

Pani Marzenie Surmie, Wdowie 
oraz Córkom 

po naszym drogim i serdecznym koledze, a także 
wieloletnim współpracowniku, wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
Męża i Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
Dowództwa Garnizonu Warszawa.
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Ojca 

Pani Marzanny Saby. 
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

Rodzinie oraz Najbliższych Pani Marzanny 
składa komendant główny wraz z żołnierzami 

i pracownikami Żandarmerii Wojskowej.

Pani Hannie Ślepowrońskiej 
oraz Jej Rodzinie i Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje 
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci 

ukochanej Mamy 
składają komendant główny, żołnierze i pracownicy 

Żandarmerii Wojskowej.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci  

płk. rez. Bogdana Rudowskiego. 
Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu całej 

Rodzinie oraz Bliskim. 
Bogdan na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Szef, żołnierze, pracownicy  
Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Pani Bożeny Mas,
Głównego Księgowego

17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Wyrazy szczerego współczucia

oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach
Rodzinie i Najbliższym

składają komendant, żołnierze oraz pracownicy 
17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego  

w Koszalinie.

Panu płk. dr. inż. Marcinowi Zasadzie
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają żołnierze i pracownicy

Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej IRW 
DGRSZ.

Panu ppłk. Arkadiuszowi Weberowi
oraz Jego Bliskim

 w tych trudnych chwilach 
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci
Taty

składają dowódca, żołnierze i pracownicy
Centralnej Grupy Działań Psychologicznych.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
kmdr. por. Piotra Torebko,

dowódcy Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
Wojska Polskiego.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie oraz Najbliższym

składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy RON
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu st. chor. sztab. Bartłomiejowi Królowi
i Jego Rodzinie  

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wparcia 
z powodu śmierci

Teścia
składają szef oraz koleżanki i koledzy  

z Centrum Koordynacyjnego
Szefa Sztabu Generalnego WP.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

płk. w st. spocz. mgr. farm. Józefa Wrony,
byłego długoletniego kierownika apteki 5 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.
 Rodzinie i Najbliższym  

szczere wyrazy głębokiego współczucia  
składają komendant, kadra zawodowa i pracownicy 

5 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką w Krakowie.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach

Panu płk. Tomaszowi Ferfeckiemu
z powodu śmierci

Taty
składają dyrekcja oraz żołnierze i pracownicy

Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

H
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Z głębokim smutkiem zawiadamiam, 
że 9 marca 2021 roku zmarł

śp.
mjr Zygmunt Michał Goławski

ps. „Sokół II”
urodzony 11 grudnia 1924 roku w Gołaszynie.

Od maja 1943 roku żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych
w Podlaskim Okręgu NSZ. Uczestniczył w Akcji 

„Burza”, służąc w Oddziale „Sępa” dowodzonym przez 
por. Władysława Wyczółkowskiego.

We wrześniu 1944 roku aresztowany przez NKWD.
W latach 1944–1946 więziony w sowieckich łagrach.

W 1963 roku osadzony w mokotowskim więzieniu
za drukowanie katolickich wydawnictw poza cenzurą.

Ponownie aresztowany w 1967 i 1969 roku.
W 1977 roku współzałożyciel antykomunistycznej
Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej
oraz Podlaskiego Komitetu Samoobrony Ludzi 

Wierzących. Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela. We wrześniu 1979 roku współtworzył

Konfederację Polski Niepodległej. Od września 
1980 roku współorganizator podlaskich struktur 
NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1980 do maja 

1981 roku pozbawiony wolności z powodu działalności 
opozycyjnej. Od kwietnia do grudnia 1982 roku 

ponownie więziony. W 1985 roku współzałożyciel 
Polskiej Partii Niepodległościowej.

Wybitnie zasłużony w dziele upamiętniania żołnierzy
Podlaskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych.

Wieloletni prezes Oddziału Wojewódzkiego
Związku Sybiraków w Siedlcach.

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz wieloma innymi odznaczeniami.
Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że 9 marca 2021 roku w wieku 87 lat

na wieczną wachtę odszedł
śp.

chor. mar. Władysław Jopek.
Wieloletni żołnierz JW 5511.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.
Pogrążony w żałobie wnuk por. Michał Jopek

Panu prof. Jarosławowi Gryzowi 
i Jego Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej,

prorektorzy i społeczność akademicka.

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wieczną  
pamięcią żywych”.

Ze smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

płk. rez. dr. inż. Leszka Bogdana,
dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego żalu i serdecznego 

współczucia.
Koleżanki i koledzy z wrocławskiego Koła 

Stowarzyszenia Chemików Wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej

„Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył. 
Przemijamy jak wszystko, by w ten sposób przetrwać”.

Szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy dla  

Pana ppłk. Jana Szapiel
w trudnych chwilach po śmierci 

Teściowej
składają szef, żołnierze, pracownicy  

Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy.

Panu mjr. Mariuszowi Faliszewskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze

kondolencje z powodu śmierci 
Mamy

składają żołnierze i pracownicy  
resortu obrony narodowej z SSUiE

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Panu płk. Mirosławowi Rojkowi 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci
Mamy

składają żołnierze i pracownicy
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  

we Wrocławiu.
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Pani Marcie Żebrowskiej
wyrazy żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

składają żołnierze i pracownicy 
Wydziału Personalnego Dowództwa  

11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Panu ppłk. Danielowi Dembickiemu 
i Jego Najbliższej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

z powodu śmierci
Ojca

składają dowódca 8 Koszalińskiego Pułku 
Przeciwlotniczego 

wraz z podległą kadrą i pracownikami RON.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

st. chor. sztab. rez. Janusza Więcka.  
Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

Rodzinie i Bliskim
składają koleżanki i koledzy 

z Ministerstwa Obrony Narodowej  
i Sztabu Generalnego WP.

Panu płk. Korneliuszowi Łaniewskiemu 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz najszczersze 

kondolencje z powodu śmierci 
Matki 

składają żołnierze Oddziału Uzupełnień Pokojowych 
i Służby Wojskowej ZOiU-P1 SGWP.

Panu mjr. Karolowi Bibikowi
i Jego Najbliższej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

z powodu śmierci
Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
8 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Taty

ppłk Magdaleny Sekiety,
oficera Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Rodzinie oraz Najbliższym Pani Pułkownik

składa Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. broni Tomasz Piotrowski

wraz z żołnierzami i pracownikami.

„Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,  
kresem mozołu wielkiego”.

Panu adm. floty w st. spocz. Ryszardowi Łukasikowi
szczere wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia w trudnym czasie 

z powodu śmierci 
Żony Ewy

w swoim imieniu oraz całego stanu osobowego  
składa Inspektor Marynarki Wojennej  

wiceadm. Jarosław Ziemiański.

Panu mjr. Tadeuszowi Szczęsnemu 
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 

kondolencje z powodu śmierci 
Taty 

składają koledzy czołgiści 
absolwenci WSOWPanc rocznik 1993.

Panu st. szer. Tomaszowi Gaweł
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 

kondolencje z powodu śmierci
Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Panu st. chor. sztab. Krzysztofowi Jasionkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci
Mamy

składają koledzy, żołnierze i pracownicy
Grupy Wsparcia i Zabezpieczenia

56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu.

Panu ppłk. rez. Dariuszowi Lesiukowi 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu. 
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Witolda Fornala, 
żołnierza JW GROM 

i byłego żołnierza dywizjonu przeciwlotniczego 
1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Naszego Przyjaciela i Kolegi.
Witold  był Człowiekiem wielu pasji, inspirującym 

i pełnym wiary w ludzi.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia.

Koleżanki i koledzy  
z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Panu st. chor. sztab. Cezaremu Rudemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze 

kondolencje z powodu śmierci
Taty 

składają żołnierze Batalionu Logistycznego 
12 Brygady Zmechanizowanej.

Panu chor. Sławomirowi Mielnickiemu
wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje

i słowa wsparcia w trudnych chwilach z powodu śmierci
Taty

składają szef, koledzy i koleżanki
Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Pyry

Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa.

Naszemu Koledze
płk. Robertowi Gregulskiemu,

Jego Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 
Teścia

składają szef Zarządu Logistyki J4 płk Janusz Borucki 
oraz koledzy i koleżanki z zarządu.

Panu płk. Andrzejowi Osieckiemu
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym

szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają szef, żołnierze oraz pracownicy

Centrum Koordynacyjnego Szefa  
Sztabu Generalnego WP.

Panu kmdr. Łukaszowi Batorowi,
szefowi Oddziału Prawnego IWsp SZ,

oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

w trudnych chwilach po śmierci
Ojca

składają szef, żołnierze i pracownicy 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wyrazy ubolewania 
Rodzinie 

śp. Janusza Witowskiego,
wieloletniego, zasłużonego Pracownika Zakładu 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 
składają dyrektor i pracownicy  

Zakładu Inwestycji NATO.

Panu płk. Robertowi Gregulskiemu,
Jego Rodzinie i Najbliższym,

wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 
kondolencje z powodu śmierci 

Teścia
składa szef Pionu – zastępca szefa Sztabu  

do spraw Wsparcia DORSZ 
gen. bryg. dr Tomasz Kowalik

wraz z żołnierzami i pracownikami.

Panu płk. Robertowi Gregulskiemu,
oficerowi Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego,

Jego Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 
Teścia

składa dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych
gen. broni Tomasz Piotrowski  

wraz z żołnierzami i pracownikami.

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my,
my widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę…”.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Jadwigi Dziechciarz, 

Pielęgniarki Naczelnej Wojska Polskiego  
w latach 2001–2005.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają dyrektor, kierownictwo oraz żołnierze 
i pracownicy Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia 

w Ministerstwie Obrony Narodowej.
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Panu ppłk. Zbigniewowi Gontarczykowi 
oraz Jego Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

Matki
składają koleżanki i koledzy 

z Zarządu Zasobów Osobowych 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 5 kwietnia 2021 roku zmarła

śp.
kpt. Danuta Teresa Schetyna

ps. „Grażyna”
urodzona 25 lipca 1929 roku w Hucie Drewnianej.
Od lipca 1942 do stycznia 1945 roku łączniczka

Armii Krajowej w Obwodzie Radomsko
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Jodła”.

Podczas Akcji „Burza” udzielała pomocy
rannym żołnierzom 7 Dywizji Piechoty AK.

Zasłużona w pracy na rzecz upamiętniania etosu Armii 
Krajowej. Uhonorowana Krzyżem Orderu Krzyża 

Niepodległości, Medalem „Pro Patria”
oraz innymi odznaczeniami.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Cześć Jej Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Panu kpt. Mariuszowi Cimochowskiemu
i Jego Najbliższej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

z powodu śmierci
Ojca 

składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
8 Bazy Lotnictwa Transportowego.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. J. Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia,
szczere kondolencje i słowa wsparcia

w trudnych chwilach z powodu śmierci
Teścia

Panu płk. Arturowi Gruszczykowi
oraz Jego Bliskim

składają żołnierze i pracownicy RON
2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Z głębokim żalem zawiadamiam, 
że dnia 2 kwietnia 2021 roku zmarł w Gdańsku

śp.
mjr Wacław Butowski

urodzony 10 kwietnia 1926 roku w Starogardzie 
Gdańskim.

Pod przybranym nazwiskiem „Wacław Rogowski” 
od września 1944 roku służył w Polskich Siłach 

Zbrojnych na Zachodzie. Jako radiooperator-kierowca 
w składzie 24 Pułku Ułanów 1 Dywizji Pancernej 

brał udział w walkach frontowych na terenie Holandii 
i Niemiec. Ranny 20 kwietnia 1945 roku podczas walk 

o Aschendorf. Po demobilizacji w lipcu 1947 roku 
powrócił do Polski.

Był człowiekiem zasłużonym w podtrzymywaniu 
tradycji niepodległościowej i upowszechnianiu wiedzy 

o polskim czynie zbrojnym w czasie II wojny światowej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Wojska, Medalem Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości, Medalem „Pro Bono Poloniae”  
i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Pani Małgorzacie Jędrzejewskiej
oraz Jej Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci

Taty 
składają żołnierze i pracownicy 

1 Regionalnej Bazy Logistycznej. 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

st. chor. sztab. rez. Mariana Kaszewskiego
Rodzinie oraz Najbliższym

składają szef, kadra oraz pracownicy
Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej  

Sił Zbrojnych RP.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci                                                                                                                                             

kmdr. por. Andrzeja Kłysiaka.
Rodzinie 

wyrazy szczerego współczucia
składają szef, kadra oraz pracownicy

Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej  
Sił Zbrojnych RP.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
Rodzinie oraz Bliskim 
śp. Reginy Krawczyk, 

Mamy 
żołnierza 9 Batalionu Dowodzenia, 

z powodu Jej śmierci 
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy wojsk 

z 9 Batalionu Dowodzenia.

Panu płk. Jarosławowi Musiałowi 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca 

składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 5 kwietnia 2021 roku zmarł

śp.
mjr Mieczysław Bruszewski

ps. „Pudel”, „Mazur”
urodzony 14 czerwca 1923 roku w Łomży.
Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej

w Okręgu Warszawa-Miasto.
Od października 1942 roku pracował w tajnej drukarni

w piwnicach Domu Fukiera na Starym Mieście. Podczas 
Powstania Warszawskiego walczył w składzie Batalionu 
NOW-AK „Antoni”, następnie dowodził grupą osłonową
w Oddziale Specjalnym „Juliusz” Batalionu NOW-AK 
„Gustaw”. Uczestnik walk na Woli i Starym Mieście.

2 września 1944 roku, jako jeden z ostatnich, przeszedł 
kanałami do Śródmieścia. 3 września ciężko ranny, 

następnie leczony w szpitalach na Powiślu oraz 
w Brwinowie. Od stycznia do czerwca 1946 roku szef 

wywiadu Komendy Okręgu Olsztyn Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego. Od listopada 1949 do 

września 1957 roku więziony przez reżim 
komunistyczny w zakładach karnych  

w Warszawie i Rawiczu.
Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego

Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Panu chor. Piotrowi Drzycimskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci
Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu mł. chor. Jarosławowi Pawłowskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci
Teścia

składają dowódca, żołnierze i pracownicy
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Panu chor. Tomaszowi Mikołajczakowi
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci
Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy
34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Naszemu koledze
bosm. Bartoszowi Zalewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje 
i słowa otuchy w trudnych chwilach  

z powodu śmierci 
Mamy

składają koleżanki i koledzy 
z Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej

w Wejherowie.

Panu por. Adamowi Forcowi
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 
w trudnych chwilach z powodu śmierci

Teściowej
składają szef, żołnierze i pracownicy 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Ł
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„Im droższy człowiek, tym większy ból, 
lecz wolą Boga jest rozstanie…”.

Panu chor. Markowi Polakowi 
oraz Jego Rodzinie i Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje 
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci 

Ojca 
składają komendant główny, żołnierze i pracownicy 

Żandarmerii Wojskowej.

Panu ppłk. Marcinowi Sudkowi 
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 

z powodu śmierci 
Ojca 

składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
1 Batalionu Czołgów w Żurawicy.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

płk. rez. dr. Czesława Cieślaka.
Rodzinie i Najbliższym

szczere wyrazy głębokiego współczucia 
składają płk Marek Mroczek wraz z absolwentami 

WSOKS w Poznaniu.

Poruszeni nagłą śmiercią 
sierż. Marcina Burlagi, 

pragniemy wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia 
pogrążonej w żałobie 

Rodzinie, Jego Przyjaciołom i Bliskim.
Dowódca, żołnierze i pracownicy 

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Panu płk. Jarosławowi Musiałowi,
zastępcy dowódcy – szefowi logistyki Dowództwa 

Garnizonu Warszawa,
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu

z powodu śmierci
Taty

składają szef, żołnierze i pracownicy 
Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego.

Panu płk. Jarosławowi Musiałowi
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje  

z powodu śmierci
Ojca

składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
Jednostki Wojskowej Nr 2286.

Panu płk. Krzysztofowi Kuba 
oraz Jego Rodzinie

wyrazy żalu i głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

Taty
składają szef WSzW, komendant  

14 WOG w Poznaniu  
wraz z żołnierzami i pracownikami RON.

Panu kmdr. Łukaszowi Batorowi
wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje

i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci
Taty

składają koledzy, żołnierze i pracownicy
Oddziału Prawnego

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby  
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,  

kto pozostaje w sercach bliskich”.

Wyrazy żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

sierż. Marcina Burlagi 
składają 

Rodzinie Naszego Kolegi
dowódca oraz kadra i pracownicy 
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Naszemu Koledze
mjr. Robertowi Makowskiemu  

oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają komendant, żołnierze i pracownicy
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 

w Warszawie.

Naszemu Koledze
kpt. Krystianowi Uściłowskiemu  

oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają komendant, żołnierze i pracownicy
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 

w Warszawie.
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Panu chor. Jackowi Labryga
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 

kondolencje z powodu śmierci
Matki

składają dowódca, żołnierze i pracownicy RON 
Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Panu płk. Krzysztofowi Zielskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składają dyrektor, kadra i pracownicy

Zakładu Inwestycji NATO.

Panu mjr. Ireneuszowi Kusiakowi,
a także Jego Rodzinie i Najbliższym,

wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia  
oraz wsparcia z powodu śmierci 

Ojca
składają koleżanki i koledzy

z Oddziału Kształcenia Zawodowego  
Inspektoratu Uzbrojenia

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Panu kmdr. Wojciechowi Sikorskiemu
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 

z powodu śmierci 
Taty

składają żołnierze i pracownicy
Szefostwa Techniki Morskiej

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

ppłk. Artura Obrębskiego,  
serdecznego kolegi i wspaniałego człowieka.
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje

Żonie oraz Synom
składają Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy 

przy SHAPE w Belgii 
oraz żołnierze i pracownicy.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

ppłk. Artura Obrębskiego.
Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 

Żonie i Najbliższej Rodzinie
składają dyrektor, żołnierze i pracownicy  
Departamentu Polityki Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego MON.

Naszemu Koledze
Panu Piotrowi Witowskiemu 

oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Brata i Taty

składają komendant, żołnierze i pracownicy
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 

w Warszawie.

Panu Tomaszowi Nowakowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Żony 
składają żołnierze i pracownicy RON  

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Panu ppłk. Andrzejowi Korytko
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
w trudnych chwilach z powodu śmierci

Teścia
składają szef, żołnierze i pracownicy

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Panu płk. Krzysztofowi Zielskiemu,
Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Taty
składają szef, żołnierze i pracownicy

Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych  
i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP.

Panu mjr. Wiesławowi Woźniakowi
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 

kondolencje z powodu śmierci 
Ojca

składają kierownik, żołnierze i pracownicy 
Rejonowych Warsztatów Technicznych  

w Rzeszowie i Lublinie.
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci 

ppłk. Artura Obrębskiego.
Łącząc się w żałobie i smutku
z Rodziną oraz Najbliższymi, 

wyrazy szczerego współczucia
składają Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy  

przy HQ SACT w Norfolk, USA 
oraz żołnierze Przedstawicielstwa i Kwatery ACT.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

płk. w st. spocz. dr. n. med. Edwarda Sito,
byłego adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych 

5 Wojskowego Szpitala Klinicznego                      
z Polikliniką w Krakowie.

Rodzinie i Najbliższym  
szczere wyrazy głębokiego współczucia składają 

komendant, kadra zawodowa i pracownicy 
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

w Krakowie.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…”.

Panu dyrektorowi Pawłowi Dziubie
oraz Jego Najbliższym

szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Taty
składają żołnierze i pracownicy

Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci 

Mamy
Pani Hannie Kilanowskiej

składają komendant, żołnierze i pracownicy 
12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu.

Panu płk. Krzysztofowi Zielskiemu,
szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8,

oraz Jego Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

z powodu śmierci
Taty

składają dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Ministerstwa Obrony Narodowej

wraz z kadrą i pracownikami.

Plut. Arkadiuszowi Bania 
i Jego Najbliższej Rodzinie 

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci 
Ojca Mieczysława 

składają dowództwo, kadra i pracownicy 
22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania 

w Bydgoszczy.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko... ”.
ks. Jan Twardowski

Panu gen. bryg. Robertowi Jędrychowskiemu, 
zastępcy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, 

oraz Jego Rodzinie i Bliskim 
szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia w trudnych chwilach po śmierci 
Teściowej 

składają komendant główny, żołnierze i pracownicy 
Żandarmerii Wojskowej.

Panu st. chor. sztab. Jarosławowi Szczepankowskiemu 
oraz Jego Rodzinie 

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy

2 Mazowieckiego Pułku Saperów.

Pani Paulinie Kaszuba
oraz Jej Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia, szczere kondolencje
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci

Teścia
składają żołnierze i pracownicy 

1 Regionalnej Bazy Logistycznej. 

Szczere kondolencje,
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci 
Ojca

Szanownemu Panu Grzegorzowi Łabęckiemu
składają szef 4 RPW oraz koleżanki i koledzy.



I I  WIELKI 
CHARYTATYWNY 
KIERMASZ

CEL – OPŁACENIE ZABIEGÓW  
REHABILITACYJNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 

DLA KOMBATANTÓW

19 CZERWCA 2021
11:00–16:00

WARSZAWA, UL. WALDORFFA 21 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
504 792 192, 791 238 692

PACZKI DLA BOHATERA
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Z nieskrywaną radością 
informujemy, że nasze 
czasopismo obchodzi swój 
WIELKI JUBILEUSZ

1 9 2 1 – 2 0 2 1




