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Za miesiąc w Warszawie odbędzie się szczyt NATO, tym bardziej ranga manewrów i ich 
wynik są wyjątkowo ważne. Jednym z celów „Anakondy ’16” ma być sprawdzenie zdol-
ności do współdziałania na wszystkich szczeblach dowodzenia, również najniższych. Na 
polskich poligonach testowane są różne scenariusze. Chodzi m.in. o sprawdzenie moż-
liwości przeciwstawienia się nowym zagrożeniom – wojnie hybrydowej i procesom dez-
informacyjnym. Liczą się szybkość działania i sprawność w podejmowaniu decyzji. Akty-
wizowane są również organizacje proobronne i paramilitarne, co jest wstępem do 
wzmocnienia tego komponentu i wykorzystania jego potencjału.

Przygotowania do szóstej edycji manewrów stały się bardziej intensywne się w maju, 
w ostatnich tygodniach odbyła się seria ćwiczeń, będących wstępem do „Anakondy ’16”, 
m.in. „Brilliant Jump”, w czasie których szpica NATO trenowała przerzut wojsk z Hiszpanii 
do portu w Szczecinie i przejazd do Żagania. Wszystkie siły – żołnierze i sprzęt, zostały już 
pod koniec maja przemieszczone do Polski. 

Przedstawiamy na naszych łamach przebieg manewrów. Zachęcamy także do za-
poznania się ze stanowiskiem szefa sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączo-
nych NATO w Brunssum gen. broni Janusza Adamczaka, który w udzielonym nam wy-
wiadzie nakreśla, w jaki sposób struktury NATO i poszczególne państwa członkow-
skie angażują się w przedsięwzięcia takie jak „Anakonda ’16”.

„ANAKONDA ’16” TRWA – 
W ĆWICZENIACH BIORĄ UDZIAŁ 
WSZYSTKIE RODZAJE SIŁ ZBROJNYCH, 
ŻOŁNIERZE Z 25 PAŃSTW NATO 
I PARTNERSKICH. 

IZABELA 
BORAŃSKA- 
-CHMIELEWSKA

Z  S Z E R E G U  W Y S T Ą P

Istotnym tematem, który również poruszamy w tym wydaniu miesięcznika, jest refor-
ma wyższego szkolnictwa wojskowego – jej ramy stopniowo się klarują. Obecne kie-
rownictwo resortu obrony narodowej chce, aby uczelnie wojskowe były eli-
tarne i prestiżowe. O szczegółach mówi nam prof. Wojciech Fałkowski, 
podsekretarz stanu w MON, odpowiedzialny w resorcie za naukę 
i szkolnictwo. 
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TEMAT NUMERU
MARCIN GÓRKA

12 / NATO idzie 
przez Polskę
Sojusz wysyła sygnały do przeciwników 

i poprzez „Anakondę” potwierdza,  

że jest gotowy do prowadzenia  

operacji połączonej. 

TADEUSZ WRÓBEL

20 / Wojskowy prequel
Polskie wojsko przygotowuje się 

do największych ćwiczeń  

w roku.

KRZYSZTOF WILEWSKI

22 / Scenariusz krojony 
na miarę

Wojskowi planiści JFTC rozpisują  

zadania dla każdego żołnierza.

IZABELA BORAŃSKA-CHMIELEWSKA, 

TADEUSZ WRÓBEL, 

25 / Wielonarodowy 
sprawdzian

Wywiad z gen. Januszem  

Adamczakiem o współdziałaniu 

z wojskami sojuszniczymi. 

BOGUSŁAW POLITOWSKI

28 / Efektowny  
skok szpicy

Hiszpanie w Żaganiu, czyli „Brilliant 

Jump”. 

ANNA DĄBROWSKA, PAULINA GLIŃSKA

32 / Prestiżowe 
akademie
Rozmowa z prof. Wojciechem 

Fałkowskim o reformie szkolnictwa 

wojskowego.

ŁUKASZ ZALESIŃSKI

38 / Szperać, śledzić, 
uderzyć

W cyklu „Wojsko od kulis”  

odwiedzamy Dywizjon Okrętów 

Bojowych.

KRZYSZTOF WILEWSKI

44 / Prawo  
do obrony

Za trzy lata baza antyrakietowa  

systemu Aegis Ashore  

będzie gotowa.

PAULINA GLIŃSKA

52 / Jak zostać 
podoficerem?

Wojsko zwiększyło  

o około 400 limity na kursach  

podoficerskich.

EWA KORSAK,  

MAGDALENA KOWALSKA-SENDEK

56 / Walka dwóch 
zwycięzców

Dwaj weterani pokazują, że w życiu 

nie wolno się poddawać. 

MAŁGORZATA SCHWARZGRUBER

61 / Borsuk na szkoleniu
Żołnierska droga wiedzie  

przez misje, na przykładzie 

sierż. Roberta Polaka.

TADEUSZ WRÓBEL

70 / Australia 
dla Barracudy
Nowe okręty podwodne dla australijskiej 

marynarki wojennej.

KRZYSZTOF KOWALCZYK

75 / Wynaleźć proch 
od nowa

Po wyczerpaniu zapasów polska armia 

nie będzie miała czym strzelać.
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HISTORIASTRATEGIE
TOMASZ OTŁOWSKI

86 / Wrogowie 
w wierze
W ostatnich latach większość ofiar ISIS 

stanowią wyznawcy islamu.

MICHAŁ ZIELIŃSKI

92 / Po drugiej stronie 
Eleutherosu

Reportaż z pogranicza Syrii.

TADEUSZ WRÓBEL

97 / Macki kalifatu
Mimo ponoszonych strat Boko Haram 

przeprowadza kolejne ataki terrorystyczne.

MAŁGORZATA SCHWARZGRUBER

100 / Polityka po turecku 

Rozmowa z Krzysztofem Strachotą o polityce 

Ankary wobec Kurdów, uchodźców 

i Państwa Islamskiego.

KAMIL SZUBART

105 / Turniej w cieniu  
dżihadu

Walka z terroryzmem w kontekście 

Euro 2016.

RAFAŁ CIASTOŃ

108 / Rakiety widma
W którym kierunku zmierza 

północnokoreański program atomowy?

JAKUB NAWROCKI

112 / Dramatyczna 
ceremonia
Kim był zdrajca, który wydał oddział  

„Osa-Kosa”? 

PIOTR KORCZYŃSKI

118 / Specjalsi na Północy
Tajne akcje aliantów wspierane przez Szwedów.

PIOTR BOCZOŃ

122 / Żołnierze boskich 
przestworzy

Tajemnicza jednostka japońskich  

spadochroniarzy Kutei Butai.

TADEUSZ WRÓBEL

128 / Monstrualne działa
W cyklu „Niezwykłe maszyny” największe  

działa kolejowe III Rzeszy.
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EWA KORSAK,  
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cichociemnego
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spadochroniarzach Armii Krajowej, 

opowiadają ich dzieci i wnuki.

HORYZONTY



KADR

M I C H A Ł  W A J N C H O L D

GŁÓWNYM ZADANIEM KOMANDOSÓW Z JEDNOSTKI WOJSKOWEJ „FORMOZA” jest utrzymanie 
gotowości do prowadzenia morskich operacji specjalnych, w tym także operacji VBSS (visit, board, 
search and seizure) na wszystkich typach jednostek pływających.
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Zmiany w kadrach
Na czele 12 Dywizji Zmechani-

zowanej stanął gen. bryg. Raj-
mund Andrzejczak, do tej pory za-
stępca dowódcy szczecińskiej jed-
nostki. Jak zapowiada generał, 
będzie kontynuował modernizację 
i szkolenie prowadzone za czasów 
poprzedniego dowódcy, gen. bryg. 
Andrzeja Reudowicza. Zastępcą 
gen. Andrzejczaka jest płk Tomasz 
Piotrowski. Gen. bryg. Marek Soko-
łowski z kolei, do tej pory zastępca 
dowódcy 16 Dywizji Zmechanizo-
wanej, teraz dowodzi tą jednostką. 
„Moim priorytetem jest zwiększenie 
liczebności podległych mi brygad 
i jednostek oraz liczby szkoleń”, 
mówił, przejmując obowiązki od 

Zbliżający się szczyt NATO 
w Warszawie, powstająca obrona 

terytorialna, koncepcje zwiększenia 
liczebności wojska oraz postępy 
w modernizacji technicznej – takie 
były główne tematy dorocznej od-
prawy rozliczeniowo-koordynacyj-
nej kierowniczej kadry resortu obro-
ny narodowej. Na spotkaniu podsu-
m owa n o  z a d a n i a  w y ko n a n e 
w ubiegłym roku, przyjęto także 
plan działań na 2016 rok. „Wojsko 

musi być sprawne, bo to gwarancja 
silnego i bezpiecznego państwa”, 
mówił prezydent Andrzej Duda, 
otwierając odprawę. Zwracał też 
uwagę, jak ważne jest to, byśmy byli 
wiarygodnym partnerem w NATO. 
Oznacza to konieczność nieustanne-
go doskonalenia procedur dowodze-
nia i współdziałania, wzmacniania 
potencjału polskiej armii, struktur 
i zdolności operacyjnych, a także 
stałego uzupełniania wyposażenia.

Za najważniejsze kierunki rozwoju 
sił zbrojnych minister Antoni Maciere-
wicz uznał rozbudowę obrony prze-
ciwlotniczej i przeciwrakietowej, 
zwiększenie potencjału wojsk pancer-
nych, cyberobronę i zapewnienie bez-
pieczeństwa na Bałtyku. Kierownic-
two resortu wiele miejsca poświęciło 
także planowanej reformie systemu 
dowodzenia i kierowania armią. Jej 
założenia mają być przedstawione 
jeszcze w tym roku. PZ, MC           n
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Wojsko musi być sprawne, bo to gwarancja bezpiecznego państwa.

Doroczna odprawa

gen. dyw. Leszka Surawskiego. Do-
tychczasowy koordynator w Zarzą-
dzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych 
i Szkolenia Sztabu Generalnego WP 
płk Jarosław Gromadziński kieruje te-
raz 15 Brygadą Zmechanizowaną. 
Płk Grzegorz Hałupka, szef Oddziału 
Szkolenia w Inspektoracie Wojsk 
Specjalnych w Dowództwie General-
nym Rodzajów Sił Zbrojnych, został 
dowódcą 6 Brygady Powietrznode-
santowej. Jego zastępcą jest płk Miro-
sław Bryś. 

Nowych szefów mają też lotnicy. 
Dowodzenie 4 Skrzydłem Lotnictwa 
Szkolnego objął płk pil. Wojciech Pi-
kuła, dotychczas szef Zarządu Działań 
Lotniczych w DGRSZ. Płk pil. Jan 

Skowroń z kolei, dowódca Grupy 
Działań Lotniczych w 41 Bazie Lot-
nictwa Szkolnego, stoi teraz na czele 
42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Ra-
domiu, a płk pil. Stanisław Konrad – 
1 Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Warszawie. 

Nowego dowódcę ma także naj-
większy związek taktyczny polskiej 
marynarki – 3 Flotylla Okrętów. Jest 
nim kmdr Krzysztof Jaworski, wcze-
śniej szef sztabu 8 Flotylli Obrony 
Wy b r z e ż a  w  Ś w i n o uj ś c i u . 
Kmdr Krzysztof Zdonek, do niedaw-
na zastępca dowódcy 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża, teraz stanął na 
czele tego związku taktycznego.

Nie zmienił się zaś szef Sztabu 
Generalnego WP – na drugą kaden-
cję pozostał nim gen. Mieczysław 
Gocuł.  PZ                          n
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Prezentując, wraz z innymi ministrami, premier Beacie 
Szydło wyniki audytu przeprowadzonego w resor-

tach po przejęciu władzy przez rząd PiS-u w listopadzie 
2015 roku, minister Antoni Macierewicz negatywnie 
ocenił pracę poprzedniej koalicji. „Szefowie MON-u po 
2007 roku błędnie ocenili intencje Rosji w stosunku do 
Polski i pozostałych krajów Europy, czego wynikiem by-
ła teza zawarta w głównych kierunkach rozwoju systemu 
bezpieczeństwa narodowego”, mówił minister. Zgodnie 
z nią bowiem zagrożenie dla Polski w postaci dużego 
konfliktu zbrojnego w środkowo-wschodniej części  
Europy w ciągu najbliższych 20 lat jest bardzo mało 
prawdopodobne.

Minister wskazał też, że finansując siły zbrojne w la-
tach 2008–2015, naruszano ustawowe zobowiązanie do 
przeznaczania na cele obronne 1,95% produktu krajo-
wego brutto. „Przez to wojsko polskie nie otrzymy-
wało takich środków, jakie powinno w myśl obowią-
zującego prawa”, stwierdził Macierewicz. Jak po-
dał, w latach 2008–2015 finansowanie potrzeb 
obronnych było na poziomie 1,69–1,93% PKB. 

W ramach modernizacji technicznej armii za-
warto, zdaniem szefa MON-u, niekorzystne dla 
armii umowy. Minister wymienił m.in. moder-
nizację wojsk pancernych i zmechanizowa-
nych – pieniądze przeznaczono na 10% przyjętych 
planów. Do przykładów braku gospodarności zali-
czył kontrakt na dostawę czołgów Leopard 2, zamiast 
modernizacji T-91, budowanie od 15 lat korwety ty-
pu Gawron za ponad 1 mld zł czy produkcję za 
1,1 mld zł nowoczesnego moździerza Rak kalibru 
120 mm i jednoczesną rezygnację z produkowania 
do niego amunicji. Jak dodał szef resortu obrony, 
nie kupowano też potrzebnego uzbrojenia, np. nie 
wyposażono wojsk radiotechnicznych w mobilne 
węzły łączności i stanowiska dowodzenia dla  
dywizjonów rakietowych. „Ponadto żaden z pro-

gramów, na które wydano 50 mld zł, nie został ukończo-
ny”, podkreślił minister.

Zdaniem Antoniego Macierewicza, zmiana systemu 
dowodzenia wprowadzona z początkiem 2014 roku 
stała się przyczyną niejasności w kwestii podziału 
kompetencji pomiędzy organami dowódczymi i braku 
jednolitości dowodzenia.

Jednocześnie, zdając podczas posiedzenia rządu rela-
cję z pierwszego półrocza pracy resortu obrony narodo-
wej, jego szef zapowiedział wiele zmian w polskich si-
łach zbrojnych. „Ministerstwo obrony będzie dążyło do 
zwiększenia liczebności armii do 150 tys. żołnierzy”, 
mówił. Przedstawił też informację dotyczącą obsady 
stanowisk dowódczych w jednostkach operacyjnych. 

Wymieniono już połowę dowódców. Teraz najważniej-
szym wyzwaniem, w ocenie ministra, jest napra-
wa sytemu kierowania i dowodzenia wojskiem.

Wśród nowych inicjatyw szef MON-u przed-
stawił koncepcję powołania obrony terytorial-

nej, której budowa już się rozpoczęła, a tak-
że przygotowanie zmian w dotychczaso-
wych planach modernizacji sił zbrojnych. 
Zostały przeprowadzone w tej sprawie 
konsultacje z rodzimym przemysłem 
obronnym, w tym z największym produ-
centem w tej branży w naszym kraju – Pol-

ską Grupą Zbrojeniową. 
Minister Macierewicz poinformował, że 

wzrosło wynagrodzenie zarówno żołnierzy, 
jak i pracowników wojska. Zlikwidował też 
limity awansowe, blokujące dotychczas mia-
nowania na wyższe stopnie wojskowe. Został 
także zniesiony 12-letni limit dla służby kon-
traktowej, aby umożliwić dłuższe pozosta-
wanie w armii doświadczonym żołnierzom 
z korpusu szeregowych zawodowych.  
PZ, KK, KW

Armia będzie większa  
i lepiej dowodzona

Szef MON-u przedstawił wyniki audytu i zdał relację  
z półrocza pracy resortu.

n
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Więcej w portfelu

Wyższe stopnie bez limitów
Minister obrony zniósł limity awansowe w 2016 roku.

Dzięki porozumieniu podpisanemu 
między resortem obrony a NSZZ 

Pracowników Wojska i Solidarnością 
powstał program „105+”. „Zakłada 
on jeszcze w tym roku podwyżkę 
pensji średnio o 250 zł dla większo-
ści pracowników cywilnych”, zapo-
wiedział Bartłomiej Misiewicz, 
rzecznik MON-u. Cywile służący na 
tzw. stanowiskach krytycznych, czyli 
7 tys. osób zajmujących się m.in. ob-
sługą specjalistycznego sprzętu, 
przewozem ładunków niebezpiecz-
nych czy kryptologią, dostanie wyna-
grodzenie wyższe o 350 zł.

Podwyżki mają zostać 
wypłacone do 
końca czerw-
ca, z wyrów-
nan iem od 

stycznia tego roku. Pracownicy woj-
ska otrzymają też jednorazową na-
grodę w wysokości około 1000 zł. 
Wpłynie ona na konta do 15 sierp-
nia. W sumie w tym roku MON wy-
da na nagrody oraz podwyżkę wyna-
grodzeń dla pracowników cywilnych 
182 mln zł. Program zakłada ponad-
to, że pensje będą wzrastać o 5% 
w kolejnych latach, aż do 2019 roku 
włącznie. 

W sumie w ciągu czterech lat na 
podwyżki dla cywilów resort planuje 
przeznaczyć 400 mln zł. Obecnie 
w wojsku pracuje około 43,5 tys. pra-

cowników cywilnych. Śred-
nie wynagrodzenie na 

etacie wynosi 
około 3200 zł 

brutto. PZ, PG   n

Liczba awansów od 2014 roku była 
ściśle ograniczona i w ubiegłym ro-

ku otrzymało je zaledwie 3700 woj-
skowych. Powodem były m.in. możli-
wości finansowe resortu. Każde mia-
nowanie na wyższy stopień wiąże się 
bowiem z podwyżką wynagrodzenia 
dla żołnierzy. Dlatego wprowadzono 
limit awansów wśród tych wojsko-
wych, których nie trzeba mianować na 
wyższy stopień, by objęli dane stano-
wisko. „Te limity nie były wystarczają-
ce, dlatego od dawna postulowaliśmy, 
żeby zwiększyć możliwości awanso-
we”, mówił płk Marian Babuśka, prze-
wodniczący Konwentu Dziekanów 
Korpusu Oficerów Wojska Polskiego. 

Zgodnie z tym postulatem minister 
Antoni Macierewicz zniósł tegorocz-
ne limity. Na tej podstawie będą mo-
gli zostać awansowani wszyscy żoł-

nierze, którzy spełnią ustawowe wa-
runki: będą mieć co najmniej piątkę 
z opiniowania i odpowiedni staż 
służby w stopniu. W wypadku ofice-
rów i podoficerów wynosi on co naj-
mniej trzy lata, a szeregowych – pięć. 
Żołnierze zostaną awansowani 
15 sierpnia. Otrzymanie wyższego 
stopnia będzie się wiązało z podwyż-
ką wynagrodzenia. Pensja awanso-
wanego do stopnia starszego szere-
gowego oraz plutonowego wzrośnie 
o 60 zł. Chorąży mianowany na star-
szego chorążego dostanie o 130 zł 
więcej. Awans na porucznika będzie 
oznaczać podwyżkę od 50 do 110 zł 
(w zależności od grupy), na kapitana 
– od 120 do nawet 290 zł. Według 
wstępnych szacunków, na wyższy 
stopień wojskowy może liczyć nawet 
około 18 tys. żołnierzy. PZ, PG      n

Polska broń
Wojsko kupuje samobieżne 

moździerze Rak.

968
MLN ZŁ

MELDUNEK

Inspektorat Uzbrojenia podpisał 
z konsorcjum firm Huta Stalowa 

Wola SA i Rosomak SA umowę na 
zakup 64 automatycznych moź-
dzierzy samobieżnych Rak kalibru 
120 mm na podwoziu transportera 
Rosomak, 32 artyleryjskich wozów 
dowodzenia oraz pakietu szkole-
niowego. „Chcemy, aby polska ar-
mia była wyposażona w najnowo-
cześniejszy sprzęt produkowany 
w polskich zakładach”, pokreśliła 
obecna przy podpisywaniu umowy 
premier Beata Szydło. Dodała, że 
rząd będzie wspierał modernizację 
armii wykorzystującą polską myśl 
techniczną i rodzimy przemysł 
zbrojeniowy. 

Kontrakt  jest  war t  ponad 
968 mln zł. Pierwsze dwa moduły 
(moździerze i wozy techniczne) 
trafią do jednostek do połowy przy-
szłego roku, ostatnie – do końca 
2019 roku. Korzystać z nich będą 
żołnierze z batalionów zmechani-
zowanych, m.in. w Szczecinie 
i Międzyrzeczu.

Moździerze Rak kalibru 120 mm 
są wyposażone w automat, który 
pozwala ładować amunicję w każ-
dej pozycji lufy. W ciągu minuty 
można wystrzelić około 12 poci-
sków na odległość 12 km. Działo 
ma zautomatyzowany system do-
wodzenia i kierowania ogniem, 
składający się m.in. z celownika – 
wyposażonego w dalmierz lasero-
wy i kamerę termowizyjną – oraz 
inercyjnego systemu nawigacji. 
PZ, MKS                                      n
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Ujmując temat historycznie, można powiedzieć, że korupcja w wojsku jest zjawi-
skiem wszechobecnym i ponadczasowym. Wprawdzie nie znalazłem nic na ten te-

mat w „Sztuce wojny” chińskiego stratega Sun Zi, jednak już Napoleon mawiał, że każ-
dego kwatermistrza należałoby po dwóch latach działalności rozstrzelać bez wyroku. 

Na ślady działań korupcjogennych, o czym właśnie chciałbym donieść, w naszej ar-
mii natykam się od lat, szczególnie w szarej rzeczywistości codziennego życia. Pozwo-
lę sobie przedstawić korupcyjny mechanizm, rozmywając nieco fakty. Otóż pewien kra-
jowy producent usiłował zaoferować siłom zbrojnym „elektryczne skarpety” w wersji 
combat. Zwrócił się w tej sprawie oficjalnie do najwyższej zwierzchności, skąd po kilku 
miesiącach dostał w odpowiedzi… zaproszenie na targi militarne. Wykosztował się, pa-

rę dni przesiedział cierpliwie i bez sensu, bo na jego stragan nikt z prominentów, decydentów, gesto-
rów i wojskowych wysokich szarż nie zajrzał. Owszem, zabłąkało się w zakątek paru sierżantów, ja-
cyś kaprale i szeregowi oraz jeden kapitan. Wzdychali indywidualnie, a nawet zespołowo, że skarpe-
ty combat, w dodatku elektryczne, są z pewnością znakomite, a armia daje im jakieś badziewie. 

I wówczas w głowie producenta zaświtała złota myśl: panie kapitanie, a może by tak kompanie wy-
posażyć… Kapitan się żachnął, a po namyśle podpowiedział: wprawdzie pańska propozycja jest prze-
słanką do korupcji, ale ja tam nie będę żołnierzom w buty zaglądał. 

Wkrótce żołnierze skrycie testujący skarpety nie mogli się nacieszyć, że takie ciepłe, wygodne, 
a do tego combat i elektryczne. Szczebelek po szczebelku opinia szła coraz wyżej, aż sam gestor do-
strzegł potrzebę zakupu genialnych skarpet. Ogłoszono przetarg i kupiono produkt u… konkurencji. 
Wprawdzie combat na naklejce było, ale bez elektryczności, mniej ciepłe, nadto nie skarpety, 
lecz onuce, bo o skarpetach w specyfikacji nie było mowy. Ważne, że produkt najtańszy. Co na to żoł-
nierze? Nadal noszą skarpety elektryczne, które kupują prywatnie. A teraz, jak w każdej bajce, przy-
dałby się morał… Od dziesięcioleci, mimo zmian paragrafów, kontakt producenta czy handlowca 
z potencjalnym użytkownikiem produktu jest traktowany jako przesłanka do przestępstwa. Rozwiąza-
niem nie są spotkania na targach, gdzie produkt można jedynie obejrzeć, ale nie przetestować. Produ-
cent, szczególnie krajowy, chciałby dać swoje dzieło potencjalnym użytkownikom do testów, następ-
nie wysłuchać ich uwag, dokonać sugerowanych zmian, żeby spełnić oczekiwania klienta. I oczywi-
ście, w finale – zarobić pieniądze! A tu trzeba cichcem, milczkiem, boczkiem, może coś tam się uda 
na próbę wcisnąć, zorganizować spotkanie „agenturalne”, wysłuchać opinii, dokonać zmian. A potem 
i tak czort wie, co z tego wyjdzie.

Żołnierze często są karceni za skłonności do szpanerstwa. Wbrew utartej opinii nie są jednakże ga-
dżeciarzami, lecz chcą sobie tylko zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność 
działania i wygodę. Postęp w przypadku takich produktów, jak buty, latarki, 
kamizelki taktyczne i sto innych, jest inicjowany na szczeblu taktycznym. Dla-
tego producenci „elektrycznych skarpet” szukają partnerów nie na wysokim 
szczeblu, lecz starają się dotrzeć, przez batalion, do kompanii, a w efekcie do 
drużyny. Dopóki ktoś nie wyprostuje tu krętych ścieżek, nie znikną „przesłan-
ki do korupcji”.

P I O T R  
B E R N A B I U K

Korupcjogenne 
skarpety

MELDUNEK / DO PEWNEGO STOPNIA

n
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M A R C I N  G Ó R K A

NATO IDZIE 
PRZEZ POLSKĘ

Te ćwiczenia to egzamin dla wojska  
i polityczny sygnał dla świata: „nowe” 

NATO potrafi być groźne.
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TEMAT NUMERU / ANAKONDA

uż przed szczytem w Warszawie so-
jusz północnoatlantycki pokazuje 
swoją siłę, determinację w obronie, 
a przede wszystkim sprawność no-
wych struktur. Majowo-czerwcowe 
ćwiczenia na terenie Europy Środko-
wo-Wschodniej, z „Anakondą” 
włącznie, są sygnałem dla społecz-
ności międzynarodowej: jesteśmy sil-
ni, sprawni i możemy skutecznie od-
powiedzieć na każdą agresję.

„Anakonda”, tak wielka jak nigdy 
dotąd, bo z niemal 30 tys. żołnierzy 
NATO i państw stowarzyszonych, to 

tylko jeden z elementów tego, co sojusz chce 
pokazać międzynarodowej społeczności. W se-
rii ćwiczeń na terenie wschodniej flanki NATO, 
których „Anakonda” jest częścią, bierze udział 
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, począwszy od 
wojsk specjalnych, przez zmechanizowane, lot-
nictwo, po marynarkę wojenną. „Jeszcze nigdy 
dotąd w manewrach na terenie naszego kraju 
nie wzięła udziału taka liczba sił sojuszniczych 
NATO i państw stowarzyszonych”, mówi 
ppłk Piotr Walatek, rzecznik Dowództwa Ope-
racyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

SYGNAŁ 1:  
JAK POKONAĆ CZERWONYCH

Przebieg „Anakondy” ma potwierdzić so-
juszniczą gotowość do dowodzenia połączoną 
operacją obronną w sposób kompleksowy, 
w warunkach zagrożeń hybrydowych. „Jest 
ona okazją do potwierdzenia gotowości i de-
terminacji sojuszu do zapewnienia bezpie-
czeństwa wschodniej flance NATO, w tym 
Polsce”, mówi gen. broni Marek Tomaszycki, 
głównodowodzący ćwiczeniami dowódca ope-
racyjny rodzajów sił zbrojnych.

Scenariusz zakłada konflikt między Czerwo-
nymi (agresor) a Niebieskimi (NATO). Prze-
ciwnik niby wymyślony, ale zarówno tło kon-

fliktu, jak i strona sojusznicza są jak najbardziej 
prawdziwe. Sojusz Czerwonych dąży do opano-
wania regionu Morza Bałtyckiego i zajęcia  
Estonii, Łotwy, Litwy oraz wybranych obsza-
rów Polski. Dochodzi do hybrydowych akcji 
w poszczególnych rejonach kontynentu i cybe-
rataków, na które sojusznicy NATO muszą 
szybko zareagować, aby agresor zrezygnował 
z kontynuowania konfliktu. Dalsze działania 
Czerwonych mają doprowadzić do zajęcia przez 
ich wojska północnej części Polski, ustanowie-
nia władzy na zajętych terenach oraz stworzenia 
politycznej i militarnej izolacji naszego pań-
stwa, a także krajów bałtyckich na arenie mię-
dzynarodowej. „Do tej pory ten scenariusz był 
co roku ten sam”, przyznaje ppłk Walatek. 
„Tym razem ćwiczenia odbywają się na podsta-
wie założeń taktycznych NATO, dostosowanych 
do naszej części kontynentu i do zagrożeń, któ-
re mogłyby się pojawić w Europie Środkowej 
i państwach bałtyckich”.

Skala przedsięwzięcia to sygnał sojuszu dla 
potencjalnych agresorów. Przez dziesięć dni 
czerwca na poligonach niemal całego kraju 
w ćwiczeniach sojuszniczych bierze udział pra-
wie 30 tys. żołnierzy ze sprzętem niemal każde-
go rodzaju: od pojazdów po mosty przeprawo-
we. Z tej liczby 12 tys. to Polacy, do których do-
łączy prawie 14 tys. Amerykanów, tysiąc 
Brytyjczyków, 1200 Hiszpanów, ponad 
230 Niemców. W sumie w manewry zaangażo-
wało się 18 państw członkowskich NATO oraz 
pięć partnerskich. Zostanie użytych aż 2940 
jednostek sprzętu, w tym czołgi Leopard 2A4 
i A5, rodzina transporterów opancerzonych Ro-
somak, 105 statków powietrznych, takich jak 
myśliwce F-16, oraz 12 okrętów.

SYGNAŁ 2: WZMOCNIENIE 
WSCHODNIEJ FLANKI

„Anakondy” nie można jednak rozpatrywać 
bez kontekstu ćwiczeń, które w tym samym 

T
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czasie trwają w naszej części Europy. Nie przypadkiem 
to właśnie wschodnia flanka NATO stała się areną tak 
wielkich manewrów, które odbywają się jedne po dru-
gich, zazębiając się i powodując szybkie przemieszcza-
nie ćwiczących wojsk z zachodu na wschód Europy. 

Majowe ćwiczenia „Brilliant Jump” to sprawdzenie 
szpicy i jej mobilności, a także skuteczności tej części 
Sił Odpowiedzi NATO. Kilka tysięcy żołnierzy i setki 
ton sprzętu w ciągu paru dni przerzucono do Polski 
z baz położonych w Hiszpanii, żeby później włączyć ich 

w „Anakondę”. To jednak nie koniec, bo manewry 
„Swift Response” pozwalają NATO sprawdzić zdolność 
do międzykontynentalnego przerzutu strategicznych sił 
USA do Polski. W „Saber Strike” z kolei Amerykanie 
przerzucili 1400 żołnierzy i około 400 pojazdów do 
państw bałtyckich, aby tam przetrenować prowadzenie 
operacji obronnej w warunkach konfliktu hybrydowego. 
Temu manewrowi mogli przyglądać się Polacy, bo przez 
nasz kraj dwiema trasami do Estonii przemieszczali się 
amerykańscy żołnierze z 2 Regimentu Dragonów.  

SALVATORE 
FARINA

Podczas szczytu w Walii w 2014 roku NATO zatwierdziło plan gotowości do szybkiej 

odpowiedzi na nowe zagrożenia. Jest to największe od czasów zimnej wojny 

wzmocnienie możliwości kolektywnej obrony NATO. Wielonarodowy Korpus Północno-

-Wschodni to doskonały przykład właśnie takiej zmiany – stało się dowództwem potra-

fiącym dostosować się do warunków środowiska bezpieczeństwa. Efektem postano-

wień walijskiego szczytu jest też stworzenie jednostek integracji sił NATO [NATO Force 

Integration Units – NIFU]. Przed spotkaniem NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku 

pierwsze sześć NFIU będzie gotowych do pomocy w szybkim przerzucie sił VJTF i in-

nych elementów Sił Odpowiedzi NATO o wysokim stopniu gotowości. Dodatkowo te jed-

nostki będą wspierać planowanie kolektywnej obrony i uczestniczyć w koordynacji tre-

ningów i ćwiczeń, co wzmocni gotowość i możliwość reakcji sojuszu. Chociaż NFIU to 

relatywnie małe dowództwa, są one jednak częścią o wiele większego planu wzmoc-

nienia, na jaki zdecydował się sojusz. 

Gen. Salvatore Farina stoi na czele Sojuszniczego 

Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum.

K O M E N T A R Z

 n

„ANAKONDA” MA POTWIERDZIĆ 
SOJUSZNICZĄ GOTOWOŚĆ  
DO DOWODZENIA POŁĄCZONĄ 
OPERACJĄ OBRONNĄ W SPOSÓB 
KOMPLEKSOWY
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Drawsko Pomorskie 
[16 czerwca]

Dzień Dostojnych Gości 
w Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych

Ustka 
[9 czerwca]

ćwiczenia pododdziałów 
obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej połączone 
ze strzelaniami na poligonie

Biała Góra 
[11 czerwca]

brytyjski batalion wykona 
marsz, pokonując przeprawę 
zbudowaną na Odrze

Wędrzyn 
[14 czerwca]

Dzień Obserwatora 
w Ośrodku Szkolenia 
Poligonowego Wojsk 

Lądowych w Wędrzynie 
(uczestniczy korpus 

dyplomatyczny)

Polska 
[10 czerwca]

pod osłoną ciemności polskie 
i amerykańskie wojska 
      aeromobilne przeprowadzą szturm 
           z wykorzystaniem 35 śmigłowców

pojazdów

3000 12

okrętów 
marynarki 
wojennej

105

statków 
powietrznych

31 000 

żołnierzy,  
w tym 12 000 
polskich

ANAKONDA

2016

16

„Nasi żołnierze demonstrują w czasie rajdu siłę  
NATO”, twierdzi kpt. Scott Walters, oficer prasowy 
2 Regimentu. Na efekty takiego przemarszu zwraca też 
uwagę płk John V. Meyer, dowódca tej jednostki: „Ćwi-
czenia »Dragoon Ride« pokazują szybkość działania  
NATO w zorganizowaniu i przerzucie wojska w zagro-
żony region. Udowadniają także elastyczność naszego 
pułku w swobodnym przemieszczaniu się po Europie, 
aby zapewnić naszym sojusznikom wsparcie i powstrzy-
mać agresję ewentualnego napastnika”.

Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego stanowi, że atak 
na jedno z państw członkowskich NATO zostanie po-
traktowany jako agresja wymierzona w cały sojusz. 
W tym samym czasie co „Anakonda”, Flota Uderzenio-
wa NATO przeprowadza też na Morzu Bałtyckim od-
rębne ćwiczenia sił morskich, „Baltops”.

SYGNAŁ 3: 
NATO W GOTOWOŚCI

Ważne jest nie tylko to, kto bierze udział w szkoleniu, 
lecz także, w jakiej konfiguracji. A w „Anakondę” i po-

GŁÓWNYMI AKTORA-
MI SĄ FIKCYJNE 
PAŃSTWA SOJUSZU 
CZERWONYCH ORAZ 
RZECZYWISTE KRAJE 
NATO, W TYM: 
POLSKA, ESTONIA, 
ŁOTWA, LITWA, 
NIEMCY, NORWEGIA, 
TWORZĄCE SOJUSZ 
NIEBIESKICH 
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Warszawa 
[6 czerwca]

uroczyste 
otwarcie ćwiczeń 
w Akademii Obrony 
Narodowej

[17 czerwca]

ceremonia 
zakończenia ćwiczeń 
w Akademii Obrony 
Narodowej 

Toruń 
[7 czerwca]

prawie 2 tys. 
spadochroniarzy 
z Polski, USA i Wielkiej 
Brytanii przeprowadzi 
operację powietrzno-
desantową

Chełmno 
[8 czerwca]

wielonarodowy 
batalion 

inżynieryjny wybuduje 
przeprawę 

na Wiśle, 
którą pokona 

ponad 300 pojazdów 
w drodze do krajów 

bałtyckich 
(w ramach 

ćwiczeń 
„Saber Strike”)

Chełmno 
[13 czerwca]

wielonarodowy 
batalion 
inżynieryjny 
zaprezentuje 
swoje możliwości

Polska 
[11 czerwca]

pododdziały wojsk 
chemicznych oraz 
medyczne będą 
przeciwdziałać 
zagrożeniom 
związanym z użyciem 
broni masowego
rażenia oraz 
prowadzić ewakuację

[15 czerwca]
batalion 
zmotoryzowany 
wykona marsz, 
pokonując 
przeprawę na Wiśle
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zostałe ćwiczenia są zaangażowane wojska działające 
w nowych strukturach sojuszu. Te manewry mają udo-
wodnić, że nieprawdziwe są opinie o tym, że NATO jest 
skostniałe i nie potrafi sprawnie reagować na zmieniają-
cą się rzeczywistość. Najwyżsi dowódcy podkreślają, że 
to, co od strony politycznej zostało postanowione na 
szczycie w Walii, działa już od strony wojskowej.

Pierwszy element nowych struktur to szpica. Siły bar-
dzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint 
Task Force – VJTF) to część Sił Odpowiedzi NATO 
(NATO Readiness Force – NRF), liczących około 
50 tys. żołnierzy, które sojusz jest w stanie wysłać do 
obrony każdego ze swoich członków. Kieruje nimi Do-
wództwo Sił Połączonych w Brunssum w Holandii  
(Joint Force Command Brunnsum – JFCBS). Szpicę 
tworzy około 5 tys. żołnierzy, obecnie z 7 Brygady Lek-
kiej Piechoty „Galicia” z Figueirido w Hiszpanii, podle-
gającej korpusowi NATO w Béterze. Ta jednostka, po-
dobna do Wielonarodowego Korpusu Północno-
-Wschodniego w Szczecinie, dowodzi pierwszą zmianą 
szpicy. Brygada „Galicia” to zaprawieni w bojach żoł-

nierze – brali udział w misjach w Bośni i Hercegowinie, 
Kosowie, Iraku, Afganistanie, Pakistanie i Libanie. Są 
wyposażeni w niszczyciele czołgów Centauro, bojowe 
wozy piechoty VEC M-1, pojazdy typu MRAP – RG-31 
i transportery BMR-M1. Wojsko do szpicy wystawiają 
na rok rotacyjnie poszczególne państwa sojuszu – po 
Hiszpanii przyjdzie czas na Wi elką Brytanię, Niemcy, 
Francję, a w 2020 roku także Polskę.

Decyzję o użyciu sił wchodzących w skład Sił Odpo-
wiedzi NATO, a tym samym także VJTF, podejmuje 
najpierw polityczne kierownictwo sojuszu północno-
atlantyckiego. Następnie rozpoczynają się działania mi-
litarne i do akcji wkracza naczelny dowódca sojuszniczy 
w Europie (Supreme Allied Commander Europe –  
SACEUR) – dzisiaj tę funkcję pełni gen. Philip Breedlove. 
„Taka aktywacja jest przedmiotem ćwiczeń »Brilliant 
Jump«”, mówi mjr Piotr Wojtas z JFC Brunssum. 
„SHAPE, czyli siedziba SACEUR, przekazuje w trakcie 
manewrów sygnał o przejściu sił VJTF w stan najwyż-
szej gotowości i rozpoczyna się proces, który objąłby 
żołnierzy batalionu w rzeczywistości – zaczynając od 

MANFRED HOFMANN

Wielonarodowy Korpus Północno-

-Wschodni powstał w 1999 roku 

dzięki współpracy trzech krajów: Polski, Da-

nii i Niemiec. Zaczynał jako jednostka o ni-

skim stopniu gotowości, czyli odpowiadają-

ca za przygotowanie ćwiczeń, ale jego rola 

zmieniła się o 180 stopni. Na szczycie 

w Newport zapadły decyzje, które podnoszą 

go do rangi jednostek o wysokim stopniu 

gotowości. Odgrywamy teraz kluczową rolę 

w systemie obrony NATO, odpowiadamy za 

obronę północno-wschodnich rejonów soju-

szu. Obecny cykl ćwiczeń jest dla nas ele-

mentem przygotowania naszej gotowości 

przed szczytem NATO w Warszawie. 

Gen. broni Manfred Hofmann jest 

dowódcą Wielonarodowego Korpusu 

Północno-Wschodniego w Szczecinie.

K O M E N T A R Z
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zastrzyków ochronnych, a kończąc na zapakowaniu bro-
ni do skrzyń, i przewiezieniu ich tam, gdzie udają się 
żołnierze”, wyjaśnia. Szpica w ciągu 48 godzin od pod-
jęcia decyzji o jej użyciu powinna znaleźć się w okre-
ślonym miejscu na świecie i podczas „Brilliant Jump” te 
zdolności zostaną sprawdzone – wojsko sojusznicze bę-
dzie przerzucone do Polski przez port morski w Szcze-
cinie i lotnisko pod Wrocławiem. 

Sprawne przemieszczenie sojuszniczych sił bardzo 
wysokiej gotowości na wschód nie byłoby jednak moż-
liwe, gdyby nie niedawno powstałe jednostki integracyj-
ne (NATO Force Integration Units – NFIU). Tworząc je, 
NATO przygotowało siatkę logistyczno-rozpoznawczą 
na swoich wschodnich rubieżach. Działa już pełną parą 
sześć NFIU – te w Polsce, na Łotwie, Litwie, w Estonii 
podlegają Wielonarodowemu Korpusowi Północno-
-Wschodniemu, a te w Bułgarii i Rumunii są podpo-
rządkowane dowództwu korpusu NATO w Neapolu 
(wkrótce powstaną kolejne dwie jednostki: na Słowacji 
i Węgrzech).

Jednostki integracyjne już pracują nad tym, by stwo-
rzyć całościowy obraz sytuacji na swoim terenie. Do ich 
zadań należą logistyka i rozpoznanie. Muszą zdobyć 
wiedzę o infrastrukturze na swoim terenie i w miarę 
możliwości ocenić siły przeciwnika. To NFIU zorgani-
zowały pod względem logistycznym amerykański rajd 
dragonów. W razie potrzeby są w stanie przeprowadzić 
transport ciężkiego sprzętu i dowolnej ilości sił aliantów 
z jednego końca kontynentu na drugi.

Wreszcie trzeba wspomnieć o Wielonarodowym Kor-
pusie Północno-Wschodnim w Szczecinie, który dowo-
dzi sześcioma jednostkami integracyjnymi i koordynuje 
ich działania. Jest to największa struktura dowodzenia 
i kwatera NATO w naszej części Europy, ale do szczytu 

MIROSŁAW 
RÓŻAŃSKI

To my odpowiadamy za szkolenie wojsk i przygotowanie ich do ewentualnej wojny. 

Dlatego „Anakonda” jest dla nas swoistym egzaminem dojrzałości. Wziąwszy pod 

uwagę intensywność ćwiczeń oraz wzrost aktywności szkoleniowej w ostatnich kilkuna-

stu miesiącach, jestem przekonany, że moi żołnierze są bardzo dobrze przygotowani do 

tego testu. Wspólne ćwiczenia z sojusznikami z NATO oraz innymi partnerami zza grani-

cy pozwoliły zwiększyć interoperacyjność naszych wojsk, a to przekłada się na sprawne 

działanie w czasie głównych ćwiczeń. Ich skala, liczba zaangażowanych ludzi, dowództw 

czy sprzętu, współpraca z układem pozamilitarnym, żołnierzami z przeszło 20 państw 

oraz prowadzenie manewrów jednocześnie na lądzie, w wodzie i powietrzu sprawiają, że 

są to największe polskie ćwiczenia od momentu wstąpienia do NATO.

Gen. broni Mirosław Różański 

jest dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych.

K O M E N T A R Z

 n

w Walii była niemal niezauważana, oprócz krótkich 
okresów, kiedy żołnierze wyjeżdżali, aby dowodzić ope-
racją NATO w Afganistanie. Decyzją w Newport Wie-
lonarodowy Korpus stał się jednak jednym z najważ-
niejszych elementów systemu odstraszania NATO, a se-
ria wiosennych ćwiczeń, zwieńczona przerzutem wojsk 
w ramach „Brilliant Jump”, dowiodła, że cele postawio-
ne przed jednostką zostały osiągnięte. 

SYGNAŁ 4: 
WOJSKO ZDAJE EGZAMIN

Tuż przed szczytem NATO w Warszawie Korpus 
osiągnie wysoki stopień gotowości i, co więcej, utrzy-
ma go na stałe, a nie np. przez rok, tak jak się dzieje 
w większości tego typu wielonarodowych jednostek 
NATO. „Nasza obecność w Szczecinie to część planu 
odstraszania. Chodzi o to, by nikomu nie przyszło do 
głowy stwarzać zagrożenia na Litwie, Łotwie czy 
w Estonii. Poprzez zwiększenie liczby dowództw, po-
wołanie VJTF i NFIU, a także wprowadzenie zmiany 
w Korpusie sojusz daje sygnał, że wciąż się adaptuje 
do nowych wyzwań”, uważa gen. Manfred Hofmann, 
dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-
-Wschodniego.

Wszystkie te elementy składają się na pewną całość, 
dzięki czemu NATO zyskuje nowe oblicze. „Anakonda” 
i pozostałe ćwiczenia to, z jednej strony, egzamin dla 
wojsk i nowych struktur, z drugiej zaś, ważny sygnał mi-
litarny i polityczny: „nowe” NATO jest szybkie, spraw-
ne, gotowe do odpowiedzi... I stanie w obronie każdego 
ze swoich członków.  n
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Wojskowy prequel
T A D E U S Z  W R Ó B E L

Do tegorocznych ćwiczeń „Anakonda” 
wojsko przygotowywało się już od półtora roku. 

Przygotowania do „Anakondy ’16” rozpoczęto już 
w listopadzie 2014 roku. Równolegle pracowano 
nad częścią dowódczo-sztabową (Command Post 
Exercise – CPX) ćwiczeń i praktyczną, poligono-

wą z udziałem wojsk (Live Exercise – LIVEX). Przez cały 
ten czas wykonywano różnego rodzaju zadania szkolenio-
we. W kwietniu 2015 roku przeprowadzono np. ćwiczenia 
dowódczo-sztabowe „Jesion”, w drugiej części roku odbyły 
się spotkania koordynacyjne Sojuszniczego Dowództwa Sił 
Połączonych NATO w Brunssum i rekonesans dowództwa 
US Army Europe w Polsce. Następnie, w marcu 2016 roku, 
zorganizowano warsztaty robocze w Połączonym Dowódz-
twie Wojsk Lądowych NATO w Izmirze. Równocześnie 
w Wiesbaden w Niemczech gen. broni Mirosław Różański, 
dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, i gen. por. Ben 
Hodges, dowódca wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych 
w Europie, zsynchronizowali przemieszczanie, rozmiesz-
czanie oraz użycie wojsk na terenie Polski, a także w innych 
państwach Europy w czasie „Anakondy”. Wstępnych przy-
gotowań nie ograniczono do sfery planistycznej i w garnizo-
nach odbywało się szkolenie wojsk, które zostały przewi-
dziane do udziału w ćwiczeniach. „Jednostkom już na po-
czątku przygotowań do »Anakondy« wyznaczono zadania 
i przydzielono obiekty szkoleniowe”, wyjaśnia gen. dyw. 
Leszek Surawski, inspektor wojsk lądowych, któremu po-
wierzono obowiązki koordynacji części LIVEX-u „Anakon-
dy”, ponieważ właśnie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 
Zbrojnych odpowiada za tę fazę ćwiczeń. Część CPX jest 
z kolei w gestii Dowództwa Operacyjnego RSZ. 

W tegoroczną „Anakondę” w różnym stopniu są zaanga-
żowane niemal wszystkie jednostki wojsk lądowych. Jeśli 
chodzi o dowództwa, to w ćwiczeniach wezmą udział dwa 
korpusy i trzy dywizje, przy czym jako głównych ćwiczą-
cych wyznaczono 11 Dywizję Kawalerii Pancernej i 16 Dy-
wizję Zmechanizowaną. Z jednostek wojskowych w fazę 
LIVEX zaangażowano m.in. 10 Brygadę Kawalerii Pancer-
nej, 17 Brygadę Zmechanizowaną, 11 Pułk Artylerii, 
15 Pułk Przeciwlotniczy, 1 Pułk Inżynieryjny, 2 Pułk Sape-
rów, 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich i 25 Brygadę Ka-
walerii Powietrznej. Polscy żołnierze będą działali razem 

z partnerami zagranicznymi w składzie utworzonych na 
poszczególnych poligonach grup bojowych o charakterze 
wielonarodowym, mających wykonywać zadania taktycz-
ne i ogniowe. 

„Anakonda ’16” odbywa się na siedmiu poligonach roz-
rzuconych na terytorium całego kraju, a nad całością spra-
wuje pieczę centrum operacyjne kierowania ćwiczeniami 
rozwinięte w DGRSZ. „Zamontowane kamery pozwalają 
nam w realnym czasie śledzić to, co dzieje się na poligo-
nach, żeby natychmiast móc zareagować, jeśli zajdzie taka 
potrzeba”, podkreślił inspektor wojsk lądowych. Na każ-
dym poligonie utworzono też wysunięte stanowisko kiero-
wania ćwiczeniami, z którego są koordynowane działania 
wszystkich wojsk w danym miejscu. Przemieszczanie jed-
nostek polskich i zagranicznych, w tym Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady i Albanii, na wyznaczone poligony rozpoczę-
ło się 5 maja 2016 roku. Zagraniczne jednostki dotarły do 
Polski zarówno drogą morską (przez porty w Gdyni 
i Szczecinie), jak i lotniczą (samoloty lądowały w Gdań-
sku-Rębiechowie, Goleniowie, Wrocławiu-Strachowicach, 
Modlinie i Rzeszowie-Jasionce). Część zagranicznych 
wojsk przyjechała pojazdami na kołach lub transportami 
kolejowymi, które rozładowano w pobliżu poligonów.

W drugiej fazie „Anakondy” przewidziano relokację 
żołnierzy między ośrodkami szkoleniowymi, np. z Nowej 
Dęby do Orzysza oraz z Drawska i Żagania do Wędrzyna 
(wojska lądowe będą się poruszać głównie pojazdami na 
kołach). Te przemarsze stanowią ważny element szkole-
nia, bo w realnej sytuacji kryzysowej żołnierze i sprzęt 
przemieszczaliby się właśnie w taki sposób, po drogach 
publicznych. Następnie, na poligonach rusza kolejna faza 
ćwiczeń. „Jednostki kontynuują zgrywanie bojowe 
w zmienionej konfiguracji sił oraz wykonują zadania wy-
nikające z zagrożenia hybrydowego”, powiedział płk Ja-
cek Perkowski, szef Wydziału Planowania i Organizowa-
nia Ćwiczeń DORSZ.

W ćwiczenia „Anakonda ’16” są zaangażowane rów-
nież jednostki wojsk specjalnych. Prawdopodobnie mają 
one m.in. odgrywać rolę strony przeciwnej i prowadzić 
działania hybrydowe.               n
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Gdynia 

Szczecin

Wrocław

Krosno
Odrzańskie

Modlin

Goleniów
Gdańsk Rębiechowo

Warszawa

Chełmno

Kraków

Rzeszów 
Jesionka

[OSPWL]
Nowa Dęba

[OSPWL]
Żagań

[CPSP]
Ustka

[CSWL]
Drawsko

[OSPWL] Wędrzyn

O
dra

Wisła

przemieszczenie przed ćwiczeniami

przemieszczenie w ramach ćwiczeń
(10–12 czerwca 2016 roku)

lotnicze porty załadunku/wyładunku

morskie porty załadunku/wyładunku

kolej

Zagraniczni uczestnicy

UCZESTNICY  
I MANEWRY WOJSK

ANAKONDA

2016

Wojsko Polskie

Centrum Operacji Lądowych –  
Dowództwo Komponentu Lądowego
l korpus
l dwie dywizje
l 12 brygad (niektóre tylko w części CPX)
l siedem pułków (niektóre tylko w części CPX)
l ośrodek radioelektroniczny
Centrum Operacji Powietrznych –  
Dowództwo Komponentu Powietrznego
l trzy skrzydła
l trzy brygady lotnicze plus jedna BROP
l ośrodek radioelektroniczny
Dowództwo Komponentu Morskiego
l dwie flotylle
l Morska Jednostka Rakietowa
l ośrodek radioelektroniczny
Dowództwo Komponentu 
Wojsk Specjalnych
l JW Formoza
l JW GROM
l JW Komandosów
l JW Nil

l batalion obrony terytorialnej
l organizacje proobronne

Dowództwa NATO
Połączone Dowództwo 
Wojsk Lądowych NATO

180 żołnierzy

Wielonarodowy Korpus 
Północno-Wschodni

600 żołnierzy

Członkowie NATO (liczba żołnierzy)

Albania 125

Bułgaria 180

Chorwacja 198

Czechy 25

Estonia 4

Hiszpania 1200

Holandia 70

Kanada 175

Litwa 140

Łotwa 80

Niemcy 235

Rumunia 250

Słowacja 100

Słowenia 110

USA 13 900

Turcja 100

Węgry 100

Wielka Brytania 1000

Uczestnicy programu „Partnerstwo dla pokoju”

Finlandia 4

Gruzja 120

Macedonia 165

Szwecja 130

Ukraina 35

Przygotowania 
do „Anakondy ’16” 
były ogromnym 
przedsięwzięciem 
logistycznym. 
Do 31 maja 2016 
roku odbyło się aż 
190 transportów 
kołowych 
z zagranicy
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[OSPWL]
Orzysz



nr 6 / CZERWIEC 2016 / POLSKA ZBROJNA

22

Cywilowi poligonowe ćwiczenia koja-
rzą się z wystrzałami, hukiem przelatu-
jących samolotów, rykiem nisko lecą-
cych śmigłowców oraz odgłosami dud-

niącej w oddali artylerii. I obowiązkowo muszą 
być pióropusze wybuchów, bo takie obrazki naj-
częściej trafiają na telewizyjne ekrany i kompu-
terowe monitory, gdzie może podziwiać wysiłek 
żołnierzy. Kamery rzadko zaglądają za kulisy 
tych działań, bo kadry przedstawiające żołnierzy 
pracujących przy mapach czy komputerach już 
nie są tak widowiskowe. Jeszcze rzadziej się po-
kazuje, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, 
aby manewry przygotować. Tymczasem zorga-
nizowanie średniej wielkości ćwiczeń z wojska-

mi trwa ponad rok, a w wypadku dużych, wielo-
narodowych – prawie dwa lata. I wymaga to pra-
cy sporej grupy ludzi. Dlaczego tak wiele czasu 
na to potrzeba? Wojskowi planiści muszą przy-
gotować ćwiczenia niczym scenopis filmu, przy-
dzielić zadania każdemu żołnierzowi. 

NATOWSKI TEST
Doskonale wie o tym ppłk Piotr Kozłowski 

z mieszczącego się w Bydgoszczy natowskiego 
Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force 
Training Centre – JFTC), który przez kilka mie-
sięcy kierował zespołem przygotowującym ćwi-
czenia „Trident Joust ’16”, będące najważniej-
szym w tym roku testem JFTC. 

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że przygotowanie średniej 
wielkości ćwiczeń z wojskami trwa ponad rok, a w wypadku 

dużych, wielonarodowych manewrów, takich jak „Anakonda”, 
potrzeba na to prawie dwóch lat.

Scenariusz krojony 
na miarę

K R Z Y S Z T O F  W I L E W S K I
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Na szczycie NATO w Newport w 2014 roku zdecy-
dowano m.in., że nowymi siłami zadaniowymi bardzo 
wysokiej gotowości, czyli szpicą, rotacyjnie będą do-
wodziły sztaby dziewięciu wielonarodowych korpusów. 
Jako pierwszy w tej roli wystąpił francuski korpus 
szybkiego reagowania z Lille, po nim zadanie przejął 
hiszpański korpus szybkiego reagowania z Walencji, 
a w kolejce czeka Wielonarodowy Korpus Północno-
-Wschodni ze Szczecina. „Trident Joust ’16” miały być 
pierwszymi poważnymi manewrami, w których szcze-
ciński sztab sprawdziłby się w takiej roli. Również po 
raz pierwszy Centrum odgrywało rolę praktycznego 
wykonawcy założeń ćwiczebnych (Officer Directing 
the Exercise – ODE), pochodzących z Dowództwa Sił 
Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (Allied Com-
mand Transformation – ACT) i Sojuszniczego Dowódz-
twa Sił Połączonych w Brunssum (Allied Joint Force 
Command – JFC). 

Specjaliści z JFTC dostali zadanie, aby na podstawie 
wytycznych z natowskich dowództw samodzielnie opra-
cować szczegółowy scenariusz ćwiczeń. Dodatkowym 
utrudnieniem było założenie, że nie chodzi o zobrazo-
wanie klasycznego konfliktu, lecz symulację wojny 
o charakterze hybrydowym na terenie Polski i – 
w mniejszym stopniu – na terenie Litwy, Łotwy oraz 
Estonii. „Scenariusz opierał się na artykule 4 »Traktatu 
północnoatlantyckiego«, który stanowi, że jeżeli któryś 
kraj członkowski czuje zagrożenie, zwraca się do NATO 
o pomoc”, wyjaśniał ppłk Kozłowski i dodał, że bazą 
wyjściową był używany od kilku lat w sojuszu scena-

riusz ćwiczeń o nazwie „Skolkan”. Przewiduje on, że 
w rejonie basenu Morza Bałtyckiego istnieje grupa kra-
jów zrzeszonych w Federacji Skolkan (realne tereny to 
Półwysep Skandynawski), które graniczą z kilkoma 
państwami członkowskimi NATO – Polską, Litwą, Ło-
twą i Estonią. Przyczyną konfliktu jest dążenie Federa-
cji do rewizji istniejących granic i tym samym rozsze-
rzenia swojej strefy wpływów. Ponadto w państwach 
bałtyckich zamieszkuje spora liczba ludzi pochodzą-
cych z krajów, które należą do Skolkanu. 

DOPISYWANIE SCEN
Bazowa wersja scenariusza zakłada klasyczny konflikt 

i konfrontację militarną jednostek lądowych, morskich, 
powietrznych i specjalnych, a fachowcy z JFTC musieli 
go dostosować do wymagań postawionych przez ACT 
i JFC z Brunssum, czyli do konfliktu na progu wojny. 

Ppłk Kozłowski żartuje, że trochę to przypominało 
szycie garnituru na miarę. Niby krawiec szyje standardo-
we ubranie, a jednak przygotowuje je pod konkretnego 
klienta właściwie od nowa. „Opracowany przez Centrum 
ze Stavanger [Centrum Przygotowania Bojowego NATO 
– Joint Warfare Centre] bazowy scenariusz musieliśmy 
dostosować do tych konkretnych ćwiczeń, dobudowując 
niejako część fabuły dotyczącej Polski oraz państw bał-
tyckich. Od strony praktycznej wyglądało to tak, że trze-
ba było wprowadzić do scenariusza dane geograficzne, 
środowiskowe, o systemie dróg oraz, co najważniejsze, 
opisać narrację odnoszącą się do rozwijającego się kon-
fliktu”, wylicza ppłk Kozłowski. 

WOJSKOWI PLANIŚCI 
MUSZĄ PRZYGOTOWAĆ ĆWICZENIA 
NICZYM SCENOPIS FILMU, PRZYDZIELIĆ 
ZADANIA KAŻDEMU ŻOŁNIERZOWI
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Jeśli chodzi o dopasowywanie sce-
nariusza pod kątem zagrożeń hybry-
dowych, to do planu ćwiczeń wpro-
wadzono zadania dla szczecińskiego 
Korpusu, takie jak odpowiedź na cybe-
rataki (na sieci komunikacyjne i zarzą-
dzania), uderzenia terrorystów na in-
frastrukturę energetyczną, drogową 
czy skierowane w ludzi. Kolejnym ele-
mentem uwzględnionych zagrożeń hy-
brydowych było manipulowanie opinią 
publiczną. „Jednym z wyzwań była re-
akcja na sytuację, w której opinia pu-
bliczna była informowana przez media 
państw grupy Skolkan o tym, że to 
NATO jest agresorem, a żołnierze so-
juszu szykują prowokacje mające do-
prowadzić do wojny”, wyjaśnia 
ppłk Kozłowski. Chodziło to, aby  
Wielonarodowy Korpus Północno-
-Wschodni przećwiczył jak najwięcej 
obowiązujących go procedur. 

Co bardzo ważne, scenariusz „Trident Joust ’16” nie 
przewidywał konkretnego, punktowego zakończenia, ze 
zwycięzcą i pokonanym. „W końcowej fazie ćwiczeń pań-
stwa grupy Skolkan przygotowują się do przeprowadzenia 
dużych manewrów tuż przy granicy z Polską i krajami bał-
tyckimi. Pojawia się wtedy realne zagrożenie, że ćwiczenia 
sprowokują inwazję”, wyjaśnia ppłk Kozłowski. 

Prace nad „Trident Joust ’16” zaczęły się w połowie 
2015 roku i został w nie zaangażowany niemal cały per-
sonel JFTC. Tamtejsi specjaliści musieli przygotować nie 
tylko scenariusz, lecz także Main Event List and Main 
Incident List (MELMIL) – czyli wszystko to, co miało 
się dziać, rozpisane na poszczególne zadania. Bydgoscy 
oficerowie i pracownicy wojska zajęli się również logi-
styką, tzn. przygotowaniem niezbędnej do działania 
szczecińskiego sztabu infrastruktury dowodzenia i łącz-
ności. Byli m.in. współodpowiedzialni za rozwinięcie na 
terenie JFTC tzw. Initial Command Element (ICE). „To 
wydzielona część dowództwa Wielonarodowego Korpu-
su Północno-Wschodniego, która może być wysłana 
w rejon konfliktu, aby dowodzić wojskiem. Na potrzeby 
ćwiczeń zbudowano ją w środku miasta, gdzie mieści się 
JFTC, a w warunkach bojowych zostałaby wzniesiona 
gdzieś na odludziu”, wyjaśnia mjr Goran Pijetlovic, 
rzecznik prasowy JFTC. 

OPERACJA POD KONTROLĄ
Przygotowanie scenariusza „Trident Joust ’16” zajęło 

kilka miesięcy. „Anakondę ’16”, największe na terenie 

naszego kraju od 1989 roku ma-
newry z wojskami, w których 
bierze udział ponad 31 tys. żoł-
nierzy z 18 państw NATO oraz 
pięciu krajów uczestniczących 
w programie „Partnerstwo dla 
pokoju”, planowano przez pra-
wie półtora roku.

Dowództwo Operacyjne  
Rodza jów S i ł  Zbrojnych 
(DORSZ), które jest odpowie-
dzialne za opracowanie i prze-
prowadzenie „Anakondy”, 
również zdecydowało, że pod-
stawą jej scenariusza będzie 
natowski „Skolkan”. „Choć za-
zwyczaj »Anakondę« przygo-
towywano na bazie naszego 
narodowego scenariusza, to ze 
względu  na  duży  udz ia ł 
państw sojuszniczych postano-
wiono wykorzystać ten ze 

»Skolkana«, który jest znacznie lepiej znany naszym 
sojusznikom niż nasz narodowy”, wyjaśnia ppłk Piotr 
Walatek, rzecznik prasowy DORSZ, podkreślając, że 
podobnie jak podczas prac nad „Trident Joust ’16”, 
oficerowie z DORSZ musieli zaadaptować natowski 
dokument do swoich potrzeb. 

PRZYGOTOWANIE A REALIZACJA
W zorganizowanie ćwiczeń były zaangażowane 

wszystkie komórki funkcjonalne dowództwa, które mu-
siały też zdefiniować cele manewrów i nakreślić sytu-
ację, w jakiej będą działały wojska. „Tło taktyczne opi-
suje świat, w którym odbywają się ćwiczenia. Są tam 
przedstawione państwa zaangażowane w konflikt, kon-
tekst polityczny, gospodarczy i społeczny. Taka wiedza 
mniej może przyda się żołnierzowi na strzelnicy, nie-
zbędna jest jednak sztabom, które planują całą operację, 
bo one muszą przygotować nie tylko działania bojowe, 
lecz także niekinetyczne. Trzeba wziąć pod uwagę 
np. to, że w dany rejon mogą napływać uchodźcy, 
uwzględnić reakcje społeczeństwa i prowadzić działania 
informacyjne”, wyjaśniał podpułkownik.

Przygotowanie ćwiczeń trwa znacznie dłużej niż samo 
ich realizowanie na poligonie lub na mapach i przy kom-
puterach. Jest to jednak etap wymagający szczególnej 
uwagi w takich manewrach jak „Anakonda”, gdzie nie 
tylko trzeba zsynchronizować zadania na lądzie, morzu 
i w powietrzu, lecz także dograć współpracę żołnierzy 
z kilkunastu państw. 

SCENARIUSZ 
ĆWICZEŃ 
„TRIDENT 
JOUST ’16” 
NIE PRZEWI-
DYWAŁ 
KONKRETNE-
GO, PUNKTO-
WEGO ZAKOŃ-
CZENIA, ZE 
ZWYCIĘZCĄ  
I POKONANYM

n
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Sojusznicze Dowództwo Sił Po-
łączonych NATO w Bruns-
sum miało być zaangażowa-
ne w „Anakondę”. Dlaczego 

wycofano się z tego zamiaru?
Polska strona zaprosiła NATO, 

aby w pełni zaangażowało się 
w ćwiczenia „Anakonda ’16”, co 
miało być dobrą okazją sprawdzenia 
współpracy między sojuszem a siła-
mi narodowymi. Jedną z dziedzin do 
przećwiczenia było przejęcie przez 
dowódcę natowskiego dowodzenia 
wydzieloną częścią Sił Zbrojnych 
RP. Dlaczego tak się nie stało? Nie 
chciałbym wchodzić w spekulacje 
polityczne. Z punktu widzenia woj-
skowego jednym z powodów mogło 
być to, że w 2015 roku NATO 
w Hiszpanii, Portugalii i we Wło-
szech przeprowadziło wielkie ćwi-
czenia Sił Odpowiedzi NATO, 
z udziałem ponad 36 tys. żołnierzy. 
Prawdopodobnie niektórzy z człon-
ków sojuszu uznali, że równie duże 
manewry w tym roku byłyby dla nich 
zbytnim wysiłkiem organizacyjnym 
i finansowym. Dlatego polskiego zaproszenia NATO for-
malnie nie przyjęło, ale skorzystała z niego część państw 
członkowskich. Prawdopodobnie w tegorocznej „Ana-
kondzie” będzie uczestniczyć więcej żołnierzy niż 
w ubiegłorocznych ćwiczeniach pod szyldem NATO. 
Tym samym jest to znakomita okazja do sprawdzenia 

zdolności do współdziałania naszych 
sił zbrojnych z innymi wojskami.

NATO jednak i  tak będzie  
w pewien sposób zaangażowane 
w „Anakondę ’16”.

Zaangażowanie to jest minimalne, 
ale jednak jest. Jako Sojusznicze 
Dowództwo Sił Połączonych wspie-
raliśmy Dowództwo Operacyjne Ro-
dzajów Sił Zbrojnych w przygotowa-
niach do tych ćwiczeń. Moi eksperci 
od kilku miesięcy uczestniczyli 
w konferencjach i warsztatach. 

W „Anakondę” jest również zaanga-
żowane Sojusznicze Dowództwo Sił 
Lądowych z Izmiru, które odpowia-
dałoby za takie działania w realnej 
operacji militarnej. NATO zapewni 
też ćwiczeniom parasol w dziedzinie 
komunikacji strategicznej, tak by nar-
racja była jednolita.

Przed „Anakondą” w Polsce odbyło 
się wiele sojuszniczych ćwiczeń.

Rzeczywiście przeprowadziliśmy 
serię ćwiczeń, których celem było po-

twierdzenie gotowości do użycia lądowej części szpicy 
i sprawdzenie zdolności dowództwa Wielonarodowego 
Korpusu Północno-Wschodniego do dowodzenia zarówno 
nią, jak i Siłami Odpowiedzi NATO. I tak pod koniec 
kwietnia w Bydgoszczy odbyły się ćwiczenia dowódczo-
-sztabowe „Trident Joust ’16”, które miały przygotować 

o umiejętności współdziałania naszych sił zbrojnych 
z innymi wojskami rozmawiali  

Izabela Borańska-Chmielewska i Tadeusz Wróbel.

WIELONARODOWY 
SPRAWDZIAN

Z  J a n u s z e m  A d a m c z a k i e m 

GEN. BRONI JANUSZ 
ADAMCZAK 

Od 12 września 2014 roku jest szefem 

sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił 

Połączonych NATO w Brunssum. Wcześniej 

był dowódcą 2 Korpusu Zmechanizowane-

go w Krakowie i 11 Lubuskiej Dywizji Ka-

walerii Pancernej w Żaganiu. W latach 

2003–2004 uczestniczył w misji w Iraku, 

a 2008–2009 w Afganistanie. 
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korpus szczeciński do certyfikacji. 
Wcześniej w tym samym miesiącu 
przeprowadziliśmy też ćwiczenia 
„Brilliant Jump 1”, które miały na 
celu sprawdzenie procedur alarmo-
wania elementów Sił Odpowiedzi 
NATO. Majowe „Brilliant Jump 2” 
to ćwiczenia z wojskami na poligonie 
w Żaganiu oraz z wykorzystaniem 
portu w Szczecinie i lotniska we 
Wrocławiu. Ich scenariusz opierał się na założeniu, że sta-
nowiąca trzon brygady VJTF [Very High Readiness Joint 
Tark Force] szpica wraz z dowództwem brygady i wydzie-
lonymi pododdziałami została rozwinięta na wschodniej 
flance. Naczelny dowódca sił zbrojnych NATO w Europie 
może skierować ją w ramach ćwiczeń w dowolnie wybra-
ny przez siebie region. Ostatnie manewry to „Brilliant  
Capability”, które miały potwierdzić zdolność szczeciń-
skiego korpusu do dowodzenia brygadą VJTF.

A „Swift Response” z dużym desantem spadochrono-
wym pod Toruniem?

To ćwiczenia o charakterze wielonarodowym powiąza-
ne z „Anakondą”, ale formalnie niezależne od NATO. 

Zatem udział zagranicznych żołnierzy w „Anakon-
dzie” jest wynikiem bilateralnych porozumień pomię-
dzy Polską a poszczególnymi państwami?

Tak. Nawet to, że po ćwiczeniach natowskich, w „Ana-
kondzie” weźmie udział również wchodząca w skład szpi-
cy brygada hiszpańska, to efekt decyzji narodowej, podję-
tej przez władze w Madrycie. Patrząc jednak na liczbę 
uczestniczących w „Anakondzie” państw, sądzę, że uda 
się nam w dużej mierze osiągnąć pierwotne zamiary. 
Zwłaszcza że większość z nich to członkowie Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego.

Swoją drogą to niezwykle interesujące, że są takie furt-
ki, które można wykorzystać, gdy w NATO nie ma 
konsensusu na zaangażowanie się całego sojuszu w nie-
które przedsięwzięcia. 

Musimy mieć świadomość, że na obszarze odpowie-
dzialności NATO, co roku odbywa się ogromna liczba 
ćwiczeń wojskowych z udziałem państw należących do 
niego, ale niemających żadnych formalnych powiązań z je-
go strukturą dowódczą. Nie zawsze wszystko musi mieć 
natowską „czapkę”. Dzisiaj bardziej istotne jest wspólne 
przesłanie oparte na spójnej komunikacji strategicznej.

Podczas „Anakondy” zostaną przećwiczone scenariu-
sze reagowania na zagrożenia związane z wojną hybry-

dową. Czy NATO przygotowuje 
się na taki konflikt?

Zdecydowanie tak. Z chwilą, gdy 
NATO po raz wtóry zaczęło się 
przyglądać zagrożeniom wynikają-
cym z wojny hybrydowej, postano-
wiliśmy przeanalizować, w jaki spo-
sób trzeba będzie zmienić nasze 
struktury, w tym sztabowe, żeby się 
przed nimi bronić. Przykładem są 

ubiegłoroczne ćwiczenia „Trident Juncture”. Co prawda, 
ich scenariusz nie był związany z artykułem 5 traktatu 
waszyngtońskiego, lecz z operacją reagowania kryzyso-
wego, jednak były one okazją do przyjrzenia się różnym 
aspektom działań niekinetycznych. Otóż odrębnym pio-
nem Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych stały się 
elementy działające w sferze informacyjnej, czyli komór-
ki komunikacji strategicznej, prasowa, operacji informa-
cyjnych i psychologicznych. Pragnę zwrócić uwagę na 
bardzo rozwinięty pion informacyjny w prowadzonej re-
alnie operacji NATO w Afganistanie. Sojusz jest bardzo 
elastyczny i szybko reaguje na nowe zagrożenia. 

Gdy weźmiemy pod uwagę agresywność rosyjskiej 
propagandy wymierzonej przeciwko NATO, trudno 
nie skonstatować, że de facto konflikt hybrydowy 
już trwa.

Niestety, to prawda. Kwestią niewiadomą jest, czy zo-
staną podjęte działania o innym charakterze. Mam na-
dzieję, że nie, ale musimy być przygotowani na różne 
scenariusze rozwoju sytuacji. 

W przeszłości, podczas zimnej wojny, Związek Sowiec-
ki też chętnie wykorzystywał podobne metody działań.

Działania informacyjne nie są niczym nowym. Tyle tyl-
ko, że dziś istnieją o wiele skuteczniejsze narzędzia do ich 
prowadzenia niż w przeszłości. Obecnie, działając w sfe-
rze informacyjnej, można osiągnąć cele, do których kie-
dyś było konieczne kinetyczne użycie sił zbrojnych.

Można odnieść wrażenie, że jeśli chodzi o przekaz, to 
Rosja jest bardziej skuteczna niż NATO. Wszelkie mi-
litarne działania Kremla są ściśle powiązane z infor-
macyjnymi.

Odnoszę wrażenie, że obie strony są skuteczne w kwe-
stii dotarcia do własnych odbiorców, ale nie potrafią efek-
tywnie oddziaływać na stronę przeciwną. Należy przy 
tym pamiętać, że w krajach demokratycznych istnieje 
w mediach pluralizm, podczas gdy w Rosji środki maso-
wego przekazu są, z małymi wyjątkami, w pełni kontrolo-
wane przez władze.

Na obszarze 
odpowiedzialności NATO 
co roku odbywa się ogromna 
liczba ćwiczeń wojskowych 
z udziałem państw do niego 
należących, ale niemających 
żadnych formalnych 
powiązań z jego strukturą 
dowódczą

n
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Bez uzyskania zdolności do bardzo szybkiego 
przemieszczania ludzi i sprzętu budowanie tzw. szpicy 

NATO traci na znaczeniu.

Efektowny skok szpicy
M A R C I N  G Ó R K A ,  B O G U S Ł AW  P O L I T O W S K I
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Ćwiczenia „Brilliant Jump ’16”, które od 17 do 
27 maja prowadzono na terytorium naszego kra-
ju, udowodniły, że NATO jest zdolne do przerzu-
cenia sił szpicy, czyli połączonych sił zadanio-

wych bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness 
Joint Task Force – VJTF) na znaczne odległości. Manew-
ry organizowane i kierowane przez Sojusznicze Dowódz-
two Sił Połączonych (Allied Joint Force Command) 
z Brunssum były skomplikowaną operacją, wymagającą 
wielopoziomowej koordynacji. W ćwiczeniach wziął 
udział Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni ze 
Szczecina i nowo powstała Jednostka Integracji Sił NATO 
(NATO Force Integration Unit – NFJU) z Bydgoszczy.

Na terenie Polski głównymi arenami przyjęcia i roz-
mieszczenia sił sojuszniczych były port w Szczecinie, 
lotnisko we Wrocławiu oraz ośrodek szkolenia poligo-
nowego w Żaganiu. To właśnie tam powstały polowe 
stanowisko dowodzenia VJTF oraz obozowiska dla żoł-
nierzy hiszpańskiej BRILAT (La Brigada de Infantería 
Ligera „Galicia” VII), brytyjskiego batalionu i kompa-
nii z Albanii. Ogółem na terytorium Polski przybyło 
około 2,5 tys. żołnierzy oraz około 800 egzemplarzy 
różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia.

18 maja do portu w Szczecinie, po pięciu dniach rej-
su, przypłynął prawie 200-metrowej długości statek ze 
sprzętem szpicy, którą tworzą w tym roku żołnierze 
7 Brygady Lekkiej Piechoty „Galicia”. Hiszpanie wyła-
dowywali sprzęt w szczecińskim porcie przez całe 

przedpołudnie. Z pokładu statku „Morning Celesta” 
zjeżdżały wojskowe pojazdy, głównie ciężarówki i lek-
kie wozy terenowe piechoty, a także kontenery ze sprzę-
tem, w sumie około 450 jednostek. „Nie wieziemy czoł-
gów, ale tylko pojazdy lekkie, bo przemieszczamy bata-
lion lekkiej piechoty, który można przerzucić 
w dowolne miejsce w ciągu 48 godzin”, wyjaśnia 
gen. Juan Montenegro, szef sztabu Korpusu NATO 
w Walencji, który wystawia w tym roku wojska szpicy.

Operację przerzutu sil VJTF nadzorował Wielonaro-
dowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie, który 
na szczycie NATO w Newport dostał zadanie osiągnię-
cia wysokiej gotowości bojowej i zdolności do dowo-
dzenia siłami bardzo szybkiego reagowania NATO. 
„Jednym z postawionych nam zadań była właśnie odpo-
wiedzialność za przyjęcie i przemieszczenie sił NATO 
na teren Polski i krajów bałtyckich”, mówi gen. broni 
Manfred Hofmann, dowódca Korpusu. Kilka dni po 
przerzucie z Hiszpanii, do portu w Szczecinie dotarł 
także sprzęt batalionu z Wielkiej Brytanii.

Miejscem operacji powietrznych podczas ćwiczeń by-
ło lotnisko we Wrocławiu. Wylądowało tam 18 samolo-
tów pasażerskich i cztery transportowe. Na pokładach 
statków powietrznych przybyło ponad 1500 żołnierzy 
brytyjskich i hiszpańskich. Wojskowi z Komendy  
Obsługi Lotniska sprawnie rozładowali dziesiątki ton 
sprzętu. Ładunek ze Szczecina i Wrocławia trafił na-
stępnie do Żagania.

NA TERENIE POLSKI GŁÓWNYMI ARENAMI 
PRZYJĘCIA I ROZMIESZCZENIA SIŁ 
SOJUSZNICZYCH BYŁY PORT W SZCZECINIE, 
LOTNISKO WE WROCŁAWIU ORAZ OŚRODEK 
SZKOLENIA POLIGONOWEGO W ŻAGANIU 
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Przykład międzynarodowej współpracy. Na pokładzie samolotu z Azerbejdżanu przetransportowano do Polski wyposażenie żołnierzy hiszpańskich.

Te siły są po to, by bronić wschodniej flanki 
NATO – podkreślił zastępca szefa sztabu 

Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych 
w Brunssum gen. Hans van Griensven.

Polska doskonale wywiązała się z roli państwa 
gospodarza – uważa niemiecki gen. bryg. Rolf 
Wagner, zastępca szefa sztabu ds. wsparcia 
Wielonarodowego Korpusu  
Północno-Wschodniego w Szczecinie.
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o planowanych zmianach w wyższym szkolnictwie 
wojskowym rozmawiają Anna Dąbrowska  

i Paulina Glińska.

PRESTIŻOWE  
AKADEMIE

Z  p r o f .  Wo j c i e c h e m  F a ł k o w s k i m
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apowiedziano, że pięć uczelni woj-
skowych stanie się szkołami presti-
żowymi i elitarnymi. Co to oznacza 
dla Akademii Sztuki Wojennej, 
która ma powstać w miejsce Aka-
demii Obrony Narodowej?

Naszą intencją jest utrzymanie 
i rozwój uczelni z Rembertowa, 
podnoszenie jej poziomu dydak-
tycznego i naukowego. Reforma 
AON-u była konieczna z kilku po-
wodów. Przede wszystkim, uczelnia 
w stopniu jeszcze większym niż do-
tychczas musi być dopasowana do 

potrzeb wojska, kadry dowódczej, wyższych 
oficerów. Profil działalności Akademii powi-
nien uwzględniać nową sytuację geopolityczną 
i współczesne wyzwania w dziedzinie obronno-
ści, odpowiadać bieżącym i perspektywicznym 
potrzebom sił zbrojnych. Nastąpiła wyraźna 
zmiana w prowadzeniu wojen, pojawiły się ich 
nowe typy i uczelnia musi to brać pod uwagę. 
Ponadto dziś Akademia, choć jest uczelnią woj-
skową, praktycznie wojskowych nie kształci. 
Obecnie są tam jedynie żołnierze kursanci. Na 
studiach pierwszego stopnia kwalifikacje zdo-
bywa natomiast ponad 7 tys. słuchaczy cywil-
nych, nie ma ani jednego wojskowego.

Na czym, oprócz nadania nowej nazwy, bę-
dą polegały zmiany?

Przekształcimy struktury uczelni, zmiany 
obejmą też kadrę wykładowczą. Ponadto od no-
wego roku akademickiego będą funkcjonowały 
trzy, a nie jak dotąd dwa wydziały. Do bezpie-
czeństwa narodowego i zarządzania dojdzie do-
wodzenie, które będzie wydziałem stricte woj-
skowym. Dostosujemy też kształcenie do ocze-
kiwań współczesnej armii. Oferta dydaktyczna 
i naukowo-badawcza będzie związana z bezpie-
czeństwem i obronnością państwa. Teraz na 
uczelni trwają prace nad przygotowaniem po-

trzebnych kierunków i programów. Akademia 
Sztuki Wojennej będzie też przede wszystkim 
kształcić i szkolić żołnierzy.

A co z cywilnymi studentami, którzy obecnie 
uczą się w AON-ie?

Wszyscy będą mogli skończyć studia. Niko-
go nie chcemy wyrzucać czy przenosić. Nie za-
mierzamy zresztą całkowicie rezygnować ze 
studentów cywilnych, bo są oni na uczelni woj-
skowej potrzebni. Wprowadzają inne spojrze-
nie, inny styl bycia, konkurencyjność. Takich 
słuchaczy będziemy kształcić przede wszyst-
kim w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego 
i obronności państwa, w szczególności na po-
trzeby administracji i samorządu. Na pewno 
jednak chcemy ograniczyć ich liczbę, tak by 
proporcja studentów cywilnych i wojskowych 
była dostosowana do potrzeb sił zbrojnych. Do-
celowo liczba cywilów będzie stopniowo 
zmniejszana na rzecz wojskowych. Oni zostaną, 
ale być może na innych warunkach. Chodzi 
o to, że skoro już decydują się na uczelnię woj-
skową, to powinni być w jakiejś formie podda-
ni rygorowi wojskowemu, np. przejść odpo-
wiednie przeszkolenie. Ale to jeszcze rzecz do 
dyskusji. 

Jakie formy kształcenia będzie oferować Aka-
demia Sztuki Wojennej?

Będziemy dokształcać kadrę oficerską wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych na studiach podyplo-
mowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalą-
cych. Planujemy też wprowadzić pięcioletnie 
studia dla podchorążych. Na pewno nie staną się 
oni grupą dominującą, bo ASW ma być przede 
wszystkim uczelnią dającą solidną wiedzę ofice-
rom już ukształtowanym i stanowić ich zaplecze 
intelektualne. Będą oni kończyć tu kursy dosko-
nalące, studia doktoranckie. Co istotne, chcemy 
przywrócić tytuł oficera dyplomowanego. Bę-
dzie się to wiązało z dwuletnim kursem, którego 

Z
ARMIA / NA CELOWNIKU
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ukończenie będzie wymogiem przy awansie na najwyższe 
stopnie oficerskie, od majora wzwyż. 

A co z funkcjonującymi dziś kursami na wyższe stopnie 
oficerskie?

Zostaną utrzymane i razem ze studiami podyplomo-
wymi będą się wpisywać w obligatoryjną formę do-
kształcania oficerów, w ścieżkę ich rozwoju. Chcę też 
podkreślić, że te wszystkie zmiany będą wprowadzane 
płynnie, aby zostały zachowane uprawnienia akademic-
kie uczelni, związane np. z nadawaniem stopni nauko-
wych czy prowadzeniem poszczególnych kierunków 
studiów.

Jedną z nowości ma być powołanie w ASW ośrodka 
analitycznego na potrzeby armii.

Szkoła wyższa, niezależnie od profilu, nie może dobrze 
funkcjonować bez pracy naukowej. Proces dydaktyczny 
musi iść w parze z badaniami. Dlatego tak zależy nam na 
tym, aby taki ośrodek w ASW powstał. Jego zadaniem bę-
dzie prowadzenie badań i analiz na temat sytuacji geopoli-
tycznej oraz militarnej w kraju i na świecie. Chcemy, aby 
pracował na użytek całej armii, we współpracy z innymi 
ośrodkami analitycznymi w kraju. 

Czy resort chce też w inny sposób podnosić jakość ba-
dań naukowych na uczelniach?

Tak, przygotowujemy dwa programy, które mają 
otworzyć wojskowe uczelnie i instytuty badawcze na ze-
wnętrzne środowiska naukowe oraz podnieść ich pre-
stiż. Projekt „Katedra ad hoc” przewiduje zapraszanie 
na krótkie pobyty wybitnych zagranicznych naukowców. 
W ramach doraźnie tworzonych katedr prowadziliby oni 
w roku akademickim cykl od czterech do sześciu zajęć 
– wykładów, seminariów i laboratoriów, składających 
się w jedną całość. Program miałby potrwać pięć lat. 
Projekt „Kościuszko” ma z kolei służyć zachęceniu do 
powrotu z emigracji polskich naukowców specjalizują-
cych się w naukach ścisłych i politechnicznych. Dając 
pieniądze na prowadzenie badań, chcemy zachęcić ich 
do tworzenia zespołów badawczych na uczelniach woj-
skowych, w instytutach i szpitalach klinicznych podle-
głych MON-owi. Resort chce przez trzy lata finansować 
ich programy badawcze. Spodziewamy się jednak, że 
naukowcy pozostaną w kraju na dłużej, zdobywając 
środki m.in. z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Planujemy, że na początek ściągniemy 
do dziesięciu osób w ramach programu „Kościuszko” 
i uruchomimy około pięciu katedr ad hoc.

Kto będzie decydował o projektach badawczych i tema-
tyce zajęć katedr ad hoc?

Propozycje będą zgłaszać wojskowe uczelnie i instytuty 
pod kątem swoich potrzeb. Chcemy, aby wpisywały się 
one w „Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie 
obrony narodowej w latach 2013–2022”. Konkursy na oba 
projekty zostaną ogłoszone przed wakacjami, a zgłoszenia 
na nie mają wpłynąć do jesieni. Do końca roku grupa nie-
zależnych recenzentów wybierze laureatów obu konkursu. 

Kiedy te programy ruszą?
Liczymy, że pierwsze wykłady rozpoczną się pod koniec 

tego roku, programy badawcze ruszyłyby natomiast na je-
sieni 2017 roku. Koszty obu programów pokryje resort 
obrony. Planowany budżet na projekt katedr to około 
2 mln zł rocznie, wydatki na program „Kościuszko” osza-
cowano na 10 mln zł rocznie. 

Profil działalności 
Akademii powinien 
uwzględniać nową 
sytuację 
geopolityczną 
i współczesne 
wyzwania 
w dziedzinie 
obronności
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PROF. WOJCIECH FAŁKOWSKI

Podsekretarz stanu w MON-ie, jest odpowiedzialny m.in. za wojskowe szkolnictwo 

wyższe. Z wykształcenia jest historykiem, specjalizującym się w okresie średnio-

wiecza. Od 1993 do 2001 roku piastował funkcję sekretarza generalnego Polskiego 

Komitetu ds. UNESCO. Był też członkiem Rady Naukowej międzynarodowego progra-

mu UNESCO „Pamięć świata”.

W I Z Y T Ó W K A

Mówiliśmy o Akademii Sztuki Wojennej. 
Czy, według Pana, pozostałe uczelnie też 
czekają zmiany?

Owszem, ale o ile Akademia ma mieć cał-
kowicie nową strukturę, o tyle zmiany, które 
chcemy przeprowadzać na innych uczelniach, 
będą ewolucyjne, wybiórcze i wdrażane stop-
niowo. Mają dotyczyć organizacji, kadry 
oraz programów nauczania. 

Te ostatnie wymagają zmian?
Na pewno nie drastycznych. Chcemy 

w większym stopniu niż do tej pory kształ-
tować postawy patriotyczne i morale pod-
chorążych. Dlatego od października do 
wszystkich szkół oficerskich i dla wszyst-
kich roczników słuchaczy wprowadzamy 
przedmiot historia Polski, który będzie się 
kończył egzaminem. Podstawa programowa, 
z naciskiem na XIX i XX wiek, jest właśnie 
opracowywana. To będzie w sumie 60 go-
dzin zajęć. W przyszłości historia będzie 
obowiązkowym przedmiotem na pierwszym 
lub drugim roku studiów. 

W jakim kierunku pójdą zmiany we wro-
cławskiej „kuźni generałów”?

Chcemy, aby stała się ona Akademią Wojsk 
Lądowych. W tym celu musimy wprowadzić 
tam zmiany programowe i dostosować naucza-
nie do potrzeb wojska. Jedną z nowości będzie 
rozpoczynające się od października sześcio-
miesięczne studium oficerskie dla podofice-
rów przygotowujących się do służby w two-
rzonych brygadach obrony terytorialnej. Chce-
my też, aby główną ścieżką naboru oficerów 
były studia pięcioletnie, a studium oficerskie 
stanowiło tylko ich uzupełnienie, gdy armia 
poszukuje żołnierzy o szczególnych specjal-
nościach, np. prawników. Studium będzie też 
przeznaczone dla podoficerów, którzy będą 
chcieli zostać oficerami. Kształcenie na uczel-
ni musi być ponadto nauką rzemiosła wojsko-
wego na najwyższym poziomie. Żołnierze, 
oficerowie, którzy ją kończą, muszą umieć ob-
sługiwać sprzęt, znać procedury i regulaminy. 
Chcemy także, by ta placówka otworzyła się 
na kontakty ze światem, na współpracę z pre-
stiżowymi uczelniami zagranicznymi kształ-
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cącymi oficerów w państwach sojuszniczych. Podobne 
zmiany planujemy w Dęblinie, gdzie chcemy powołać 
Akademię Sił Powietrznych. 

Czy takie otwarcie się na świat nie ma miejsca już dziś? 
Uczelnie współpracują ze swoimi odpowiednikami za 
granicą, podchorążowie wyjeżdżają w ramach wymia-
ny studentów…

Zawsze może być jeszcze lepiej. Na pewno wszystkiemu 
dokładnie się przyjrzymy, ale zapewniam, że poprzeczka 
będzie ustawiona bardzo wysoko. Jeśli warunki, o których 
wspomniałem, zostaną spełnione, to ścieżka do zmiany na-
zwy i utworzenia Akademii Wojsk Lądowych, a potem 
Akademii Sił Powietrznych będzie otwarta.

MON stawia na rozwój szkolnictwa, czy zamierza 
w związku z tym reaktywować Wojskową Akademię 
Medyczną?

Likwidacja tej uczelni nie była dobrym posunięciem. 
Widać to zwłaszcza dziś, gdy brakuje lekarzy wojsko-
wych. Rzecz się jednak stała i nie będziemy w tej kwestii 
nic zmieniać. Nie byłoby to zresztą takie proste. Cykl 
kształcenia lekarzy trwa od ośmiu do dziesięciu lat i tego 
procesu nie da się przyspieszyć. Nadal więc będziemy 

bazować na absolwentach Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Chcemy 
go jednak wzmocnić, przyjmując więcej słuchaczy. Nie-
stety, na efekty będziemy musieli poczekać kilka lat.

A co z Wojskową Akademią Techniczną, która na tle 
szkół oficerskich jest uczelnią dość specyficzną?

Do przemyślenia pozostaje, jaki profil nadać WAT-owi. 
Nie powinna to być wojskowa politechnika. WAT działa 
przecież w stolicy, gdzie znajduje się znakomita Politech-
nika Warszawska. W całym kraju jest wiele szkół technicz-
nych na bardzo wysokim poziomie. Konkurencja jest spo-
ra, więc uczelnia na warszawskim Bemowie powinna 
przede wszystkim rozwijać i wzmacniać te kierunki, które 
są na bardzo dobrym poziomie, a jednocześnie rozważyć 
eliminowanie tych dublujących się ze szkołami cywilnymi. 
Na razie analizujemy, jakich dziedzin mogłyby dotyczyć te 
zmiany. WAT jest bardzo dobrą uczelnią. Jeśli ma się roz-
wijać, musi stale podnosić swój poziom naukowy i równać 
do najlepszych technicznych uczelni w kraju i na świecie 
Tu też koniecznie powinna zostać zwiększona liczba pod-
chorążych.

Czy jest planowane zwiększenie limitów przyjęć dla 
słuchaczy w mundurach? 

Owszem. W tym roku na studia mają zostać przyjęte 
534 osoby. To tylko o 12 więcej niż w roku ubiegłym. Li-
mit chcemy zwiększyć o 200 osób jeszcze w tym roku, 
a w kolejnym nawet o 250. To jednak tylko plan, bo proble-
mem są kwestie formalnoprawne, związane z podziałem 
środków z budżetu państwa. Na ten rok nie zaplanowano 
pieniędzy na tak duże limity przyjęć. Szukamy rozwiązań, 
przesunięć w budżecie, ale nie do końca wiemy, czy się to 
uda. Jeśli nie, to limity zostaną zwiększone dopiero w ko-
lejnym roku. 

Dla kandydatów do służby to dobra informacja. Od lat 
uczelnie są oblegane przez tysiące kandydatów zainte-
resowanych studiami mundurowymi.

Liczba chętnych na studia wojskowe jest imponują-
ca. Myślę, że najwyższy czas to wykorzystać. Ale war-
to podkreślić, że choć miejsc faktycznie może być wię-
cej, to nie znaczy, że będzie łatwiej dostać się na stu-
dia. Potrzebujemy w wojsku osób inteligentnych, 
sprawnych fizycznie, ukształtowanych i zaangażowa-
nych patriotycznie. To nasz model idealnego kandyda-
ta. W przyszłości studenci mają być świetnymi dowód-
cami, specjalistami, bardzo dobrze funkcjonującymi 
w warunkach dyscypliny, rygoru, którym nieobca jest 
świadomość patriotyczna oraz znajomość tradycji 
i oręża polskiego.

Docelowo  
liczba cywilów 
na uczelniach 
wojskowych 
będzie  
stopniowo 
zmniejszana 
na rzecz 
żołnierzy

n
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Potrafią zwalczać wrogie samoloty, śmi-
głowce, okręty operujące zarówno na 
wodzie, jak i pod jej powierzchnią. Jed-
nostki skupione w Dywizjonie Okrę-

tów Bojowych współdecydują o sile uderze-
niowej polskiej marynarki. Zadań i możliwo-
ści mają całkiem sporo. Na tyle dużo, że 
w krótkim tekście nie sposób opowiedzieć 
o wszystkich. Przyjrzymy się zatem pewnemu 
ich wycinkowi.

Jest kwietniowe przedpołudnie, słonecznie, 
ale chłodno, stan morza trzy do czterech, in-

nymi słowy: kołysze, ale można wytrzymać. 
Od kilkudziesięciu minut jestem na pokładzie 
korwety ORP „Kaszub”. Idziemy na północ 
od Półwyspu Helskiego, gdzie będziemy po-
szukiwać okrętu podwodnego i z nim walczyć. 
Jego obecność jest, co prawda, wirtualna, ale 
jak tłumaczą marynarze, chodzi przede 
wszystkim o przetrenowanie procedur. Po-
szczególne epizody, które nas czekają, są czę-
ścią ćwiczeń Okrętowej Grupy Zadaniowej.

Ale po kolei. Najpierw krótka wizyta pod 
pokładem, gdzie mieści się przedział hydro-

Okręt podwodny jest piekielnie trudnym przeciwnikiem. Może 
się pojawić znienacka i zadać śmiertelny cios, a to już na 

starcie daje mu przewagę. Bywa jednak i tak, że z myśliwego 
staje się zwierzyną łowną…

Szperać, śledzić, uderzyć
Ł U K A S Z  Z A L E S I Ń S K I

Pędzimy z szybko-
ścią 21 w. Jeszcze 
chwila i do Bałtyku 
jedna po drugiej 
zjeżdżają cztery 
bomby. Wkrótce 
dobiega nas tępy 
dźwięk podwod-
nych detonacji.

POZNAJCIE 
Z NAMI SPECYFIKĘ  

SŁUŻBY ŻOŁNIERZY W RÓŻ-
NYCH JEDNOSTKACH POLSKIEGO  

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

NARZACH, PILOTACH,  
LOGISTYKACH, ARTYLE-
RZYSTACH, PRZECIW-

LOTNIKACH CZY 
CHEMIKACH.
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ORP „Kościuszko” i ORP „Pułaski”, 

czyli fregaty rakietowe typu Oliver 

Hazard Perry, to największe okręty pol-

skiej marynarki wojennej. Ich długość wy-

nosi przeszło 135 m, szerokość zaś nie-

mal 14 m. Zanurzenie jednostek zostało 

obliczone na 5,7 m, wyporność na 

3658 t. Osiągają prędkość 29 w., a ich 

zasięg to 5 tys. Mm. Załoga jednego okrę-

tu liczy 215 marynarzy. Fregaty są uzbro-

jone w wyrzutnie Mk 13, przystosowane 

do wystrzeliwania rakiet przeciwlotni-

czych Standard i przeciwokrętowych  

Harpoon, oraz armaty morskie OTO Mela-

ra kalibru 76 mm. Każda z nich ma ze-

staw obrony bezpośredniej Mk 15 Vulcan 

Phalanx kalibru 20 mm, przeznaczony do 

niszczenia pocisków i samolotów na bar-

dzo krótkich dystansach. Fregaty mają 

także dwie potrójne wyrzutnie torped 

Mk 32 oraz po kilka karabinów WKM ka-

libru 12,7 mm. Na pokładach stacjonują 

śmigłowce morskie SH-2G.

Korweta zwalczania okrętów podwod-

nych ORP „Kaszub” jest długa na 82,3 m 

i szeroka na 10 m. Jej zanurzenie wynosi 

nieco ponad 3 m, zasięg 3,5 tys. Mm, wy-

porność zaś 1090 t. Osiąga prędkość 

27 w., a załoga liczy 78 marynarzy. Okręt 

został uzbrojony w armatę AK-176M kali-

bru 76,2 mm, trzy przeciwlotnicze armaty 

Wróbel II, dwie podwójne wyrzutnie torped 

533 mm, dwie 12-lufowe wyrzutnie rakie-

towych bomb głębinowych, dwie wyrzutnie 

bomb głębinowych, dwie wyrzutnie rakiet 

przeciwlotniczych Strzała i dwa karabiny 

maszynowe WKM kalibru 12,7 mm. Nie-

dawno jeden z wróbli został zastąpiony  

armatą Tryton kalibru 35 mm. Docelowo 

podobne mają się znaleźć na niszczycie-

lach min typu Kormoran. Jeśli testy wypad-

ną pomyślnie, armata pozostanie też na 

pokładzie ORP „Kaszub”.

Małe okręty rakietowe typu Orkan mają 

długość 48,9 m, szerokość 8,65 m. Ich za-

nurzenie zostało obliczone na 2,15 m, 

a wyporność na 369 t. Jednostki rozwijają 

prędkość 36 w., a ich załoga liczy 37 osób. 

Marynarze z orkanów docelowo będą mo-

gli korzystać z rakiet przeciwokrętowych 

RBS-15Mk3 (wcześniej Mk2 – trwa mo-

dernizacja systemu), armaty AK-176M ka-

libru 76,2 mm, sześciolufowej armaty  

AK-630M kalibru 30 mm, czteroprowadni-

cowej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych 

St r za ła  o raz  dwóch  karab inów 

WKM 12,7 mm. Niebawem do Dywizjonu 

Okrętów Bojowych powinien dołączyć też 

okręt patrolowy ORP „Ślązak”.

Jednostki, które wchodzą w skład dywi-

zjonu, mają za zadanie prowadzić pojedyn-

cze i zespołowe uderzenia rakietowe na 

okręty i statki przeciwnika, osłaniać szlaki 

komunikacyjne i konwoje przed atakami 

z wody i powietrza, zwalczać wrogie okręty 

podwodne, brać udział w patrolach. ŁZ

UZBROJENIE 
OKRĘTÓW

 Przeciwlotnicza armata Wróbel II

n

lokacji. To mózg wszelkich operacji przeciwko pod-
wodniakom. Wąski korytarz w nadbudówce, właz, po-
tem idę w dół po metalowej drabinie i tak docieram do 
niewielkiego pomieszczenia obwieszonego monitora-
mi. Teraz są wygaszone, ale marynarze pozostają 
w pełnej gotowości. „Służba na okręcie zwykle jest 
pełniona w systemie czterogodzinnych wacht. My 
»siedzimy na burtach«, a burta to sześć godzin”, wyja-
śnia bsm. Dariusz Maciejczak, dowódca grupy hydro-
lokacji. „Bywa, że po takim czasie wpatrywania się 
w monitor i śledzenia sygnałów człowiek goni resztka-
mi sił, ale to ciekawe zajęcie”, dodaje.

ORP „Kaszub”, poszukując okrętu podwodnego, mo-
że korzystać ze stacji hydroakustycznej MG-322 DSP 
oraz hydrolokacyjnej MG-329 MZ. „Pierwsza z nich 
znajduje się pod kilem okrętu, w specjalnej kapsule za-
lanej słodką wodą. Chodzi o to, by zminimalizować od-
działywanie soli na mechanizmy”, tłumaczy bosman. 

Stacja może pracować w dwóch trybach. Pasywny 
wiąże się z łowieniem dźwięków, które rozchodzą się 
w wodzie, aktywny polega na wysyłaniu sygnału. Odbi-
ja się on od przeszkody, po czym wraca do urządzenia, 
gdzie jest wzmacniany, filtrowany i wysyłany do kom-
putera. „Mamy do dyspozycji cztery monitory. Na każ-
dym możemy śledzić po cztery obiekty”, informuje 
bsm. Maciejczak. Wybór trybu zależy od wielu czynni-
ków. Prowadząc aktywne poszukiwanie, operatorzy zy-
skują na czasie, ale jednocześnie ułatwiają okrętowi 
podwodnemu namierzenie samej korwety.

Zasięg stacji wynosi 32 km. Kluczowe znaczenie ma 
jednak prędkość rozchodzenia się dźwięku na danym 
akwenie, a ta z kolei jest pochodną temperatury i zaso-
lenia. Bałtyk jest pod tym względem specyficzny. 
„Choć to morze stosunkowo płytkie, okrętowi podwod-
nemu w miarę łatwo się w nim ukryć”, zaznacza 
bsm. Maciejczak.
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Co wyróżnia Dywizjon Okrętów 
Bojowych spośród innych jednostek 
polskiej armii?

Nasze okręty mają największe 
w marynarce wojennej możliwości 
rażenia. Wszystkie biorą każdego ro-
ku udział w kilku międzynarodowych 

ćwiczeniach poza granicami kraju, 
począwszy od rejonów, gdzie widać 
zorzę polarną, a kończąc na akwe-
nach będących atrakcyjnym miejscem 
letniego wypoczynku. Co wcale nie 
oznacza, że mamy czas na wypoczy-
nek. Wręcz przeciwnie. 

Jak dostać się do jednostki? Jakich 
specjalistów potrzebujecie?

Okręt to bardzo skomplikowany 
mechanizm, a jego obsługa wymaga 
dużej wiedzy specjalistycznej i tech-
nicznej. Jesteśmy w stanie wyszkolić 
i ukształtować wszystkich, którzy 

T o m a s z a  C z a p c z y ń s k i e g o
T R Z Y  P Y T A N I A  D O

Druga ze stacji ma zasięg 12 km. Jednocześnie może 
śledzić trzy cele. Wypuszcza się ją poza okręt na kablo-
linie, której długość sięga 100 m. „Ale urządzenia moż-
na użyć tylko w określonych warunkach: kiedy jednost-
ka znajduje się w dryfie, jej prędkość nie przekracza 
półtora węzła, a stan morza jest nie większy niż trzy–
cztery”, wyjaśnia dowódca grupy. 

MECHANICZNY JEŻ UDERZA
Namierzenie oraz identyfikacja okrętu podwodnego 

wymagają ogromnego doświadczenia. „Często okazuje 
się, że obiekt, na który trafiliśmy, to wrak, rurociąg czy 
dryfujące pod powierzchnią śmieci”, przyznaje 
bsm. Maciejczak. Kiedy jednak się okaże, że korweta 
istotnie śledzi okręt, hydroakustycy starają się zweryfi-
kować tę informację za pomocą hydrotelefonu, z które-
go wysyłają specjalny sygnał. Jeśli nie ma prawidłowej 
odpowiedzi, rośnie prawdopodobieństwo, że mamy do 
czynienia z jednostką nieprzyjaciela. A kiedy jeszcze 
informację potwierdzi operujący w rejonie śmigłowiec 
zwalczania okrętów podwodnych albo inna jednostka, 
można szykować się do ataku. ORP „Kaszub” ma pod 
tym względem całkiem spore możliwości: został wypo-
sażony w torpedy, rakietowe bomby głębinowe i bomby 
głębinowe zrzucane do wody za rufą. Dwa dni na okrę-
cie to wystarczająco długo, by przekonać się, jaką moc 
mają niektóre z nich.

Pierwsze dwie godziny na morzu upływają we 
względnym spokoju. Nagle powietrze przeszywa 
dźwięk dzwonka, potem drugi i trzeci. Alarm bojowy! 

Na pokładzie rozpoczyna się gorączkowa krzątanina. 
Marynarze w biegu dopinają paski hełmów. Okazuje 
się, że hydroakustycy namierzyli okręt podwodny, który 
zapuścił się gdzieś w okolice Półwyspu Helskiego. 
Wkrótce na swoich stanowiskach meldują się obsady ar-
maty dziobowej AK-176M kalibru 76 mm oraz dwóch 
armat typu Wróbel kalibru 23 mm. Stanowiska w gniaz-
dach usytuowanych na burtach okrętu zajmują operato-
rzy wyrzutni Grom. „Nigdy do końca nie wiemy, jak 
postąpi przeciwnik. Dlatego w czasie alarmu bojowego 
załoga musi być przygotowana na każdą ewentualność – 
na atak zarówno z powietrza, jak i od strony wody”, 
podkreśla por. mar. Konrad Gazarkiewicz z pionu za-
stępcy dowódcy ORP „Kaszub”.

Tymczasem zebrane przez hydroakustyków informa-
cje są przekazywane do systemu kierowania uzbroje-
niem podwodnym Drakon. To specjalistyczne urządze-
nie, które wypracowuje dane do strzelania. Potrafi śle-
dzić zmieniającą się pozycję okrętu podwodnego, nie 
podaje jednak głębokości, na jakiej jednostka się poru-
sza. Tę szacuje dowódca. W tej chwili wiemy na pewno, 
że będziemy atakować przeciwnika za pomocą rakieto-
wych bomb głębinowych (RBG). Załoga korwety sięga 
po nie, kiedy okręt podwodny znajduje się stosunkowo 
blisko i cios trzeba zadać szybko. „Torpedy mają więk-
szy zasięg – używane przez nas do 14 km, ale wolniej 
się poruszają. Aby zrzucić z kolei klasyczną bombę głę-
binową, musielibyśmy się znaleźć bezpośrednio nad ce-
lem”, tłumaczy kmdr ppor. Łukasz Zaręba, dowódca 
ORP „Kaszub”. 

ARMIA / WOJSKO OD KULIS
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chcą służyć naszej ojczyźnie na mo-
rzu i podołają trudom służby. Nasi 
oficerowie to absolwenci Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Większość podoficerów ukończyła 
Szkołę Podoficerską Marynarki Wo-
jennej i dawną Szkołę Chorążych 
MW, choć wśród nich są wojskowi, 
którzy przyszli do nas z innych jed-
nostek, a nawet innych rodzajów sił 
zbrojnych. Mamy więc chemików, 
łącznościowców, specjalistów od 
obrony powietrznej i osoby mające 
za sobą służbę w Brygadzie Lotnic-
twa Marynarki Wojennej. Szeregowi 

marynarze pochodzą z różnych stron 
Polski, a pierwsze szlify zdobywają 
w Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce. I jeszcze jedno – 
wbrew obiegowym opiniom chęt-
nych do służby na okrętach wcale nie 
dyskwalifikuje skłonność do choroby 
morskiej. Cierpiał na nią choćby 
adm. Nelson, co nie przeszkodziło 
mu zostać najsławniejszym dowódcą 
morskim w dziejach.

Jakimi umiejętnościami, cechami 
charakteru musi się wykazać ma-
rynarz, który do was trafia?

Musi umieć żyć z dala od domu, 
poza zasięgiem internetu, bez dostępu 
do portali społecznościowych. Powi-
nien mieć cechy charakteru pozwala-
jące mu pracować w grupie, na małej 
przestrzeni, bez prawa do prywatno-
ści. Marynarze żartują też, że dobrze 
jest, jeśli nie umie pływać, bo wtedy 
da z siebie wszystko, by okręt nie za-
tonął w walce. n

Kmdr TOMASZ CZAPCZYŃSKI  

jest  dowódcą Dywizjonu Okrętów 

Bojowych 3 Flotyl l i  Okrętów 

w Gdyni .

RBG można wystrzeliwać z dwóch wyrzut-
ni, które znajdują się w dziobowej części okrę-
tu. Marynarze potocznie mówią o nich „jeże”. 
Każda z nich mieści 12 bomb zawierających 
23,5 kg ładunku. Zasięg RBG wynosi od 
300 m do 5,5 km. Tutaj, jak się dowiaduję, zo-

stał ustawiony na 3 km. Zapalniki bomb moż-
na zaprogramować dwojako. Wybuchną, gdy 
zetkną się z celem albo kiedy osiągną odpo-
wiednią głębokość. „Zwykle są ustawiane tak, 
by eksplodowały na różnych głębokościach. 
W ten sposób pole rażenia znacząco się 
zwiększa”, podkreśla kmdr ppor. Zaręba. 
Prawdopodobieństwo trafienia w okręt prze-
ciwnika jest więc niemałe.

Wróćmy jednak na stanowisko dowodze-
nia, gdzie kończą się właśnie przygotowania 
do odpalenia RBG. Iluminatory, przez które 
obserwuje się morze, zostają zasłonięte. „Ga-
zy prochowe mogłyby wepchnąć je do wnę-
trza. Wyrzutnie stoją przecież bardzo blisko 
nich”, tłumaczy por. mar. Gazarkiewicz i ra-
dzi, żebym wszedł do sterówki albo stanął 
w jakiejś wnęce. Wybieram drugą możli-
wość. Po chwili pokładem wstrząsa potężny 
huk, a w ślad za nim rozchodzi się fala gorą-
ca. „Jeż” wypluwa z siebie 12 bomb, a zza 
prawej burty „Kaszuba” podnoszą się pióro-
pusze wody. Pociski osiągnęły cel, alarm zo-
staje odwołany.

Na tym jednak zmagania z okrętem pod-
wodnym się nie kończą. 

SZPERANIE Z CZTERNASTKĄ
Przeciwnik da o sobie znać już nazajutrz. 

Jeszcze raz pojawia się w okolicach Półwyspu 

ORP „KASZUB” 
PRZEBYWAŁ 

NA MORZU ZALEDWIE 
PRZEZ DWA DNI. 
ALE BYŁ TO CZAS 

NIEZWYKLE 
PRACOWITY
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Jednostki uderzeniowe były 
obecne w polskiej marynarce od 
samego jej początku. Ich przy-

należność jednak często się zmie-
niała. Dywizjon Okrętów Bojo-
wych został utworzony 27 września 
2010 roku, działalność zaś rozpo-
czął w styczniu roku następnego. 
W jego skład weszły siły rozwiąza-
nych Dywizjonu Okrętów Rakieto-
wych i Dywizjonu Okrętów Zwal-
czania Okrętów Podwodnych. Dziś 
stanowi trzon 3 Flotylli Okrętów, 
która stacjonuje na gdyńskim 
Oksywiu. W skład Dywizjonu 
Okrętów Bojowych wchodzą dwie 
fregaty typu Oliver Hazard Perry – 

ORP „Gen. K. Pułaski” oraz ORP 
„Gen. T. Kościuszko”, korweta zwal-
czania okrętów podwodnych ORP 
„Kaszub”, a także małe okręty rakie-
towe projektu 660 – ORP „Orkan”, 
ORP „Piorun” i ORP „Grom”. 

Najstarsza z jednostek – korweta 
ZOP, do służby weszła w 1987 roku. 
Została zbudowana w gdańskiej 
Stoczni Północnej. Brała udział 
w licznych ćwiczeniach krajowych 
i międzynarodowych, prowadzonych 
zarówno na wodach Bałtyku, jak 
i Morza Północnego. Reprezentowa-
ła też Polskę w Liverpoolu podczas 
obchodów 50. rocznicy zakończenia 
bitwy o Atlantyk. Na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku ORP „Ka-
szub” przez kilkanaście miesięcy 
służył w Morskiej Brygadzie Okrę-
tów Pogranicza i stacjonował 
w Gdańsku przy Westerplatte.

Okręty typu Orkan wchodziły do 
służby w latach: 1992, 1994 i 1995. 
Budowa tych jednostek rozpoczęła 
się w NRD, ale po zjednoczeniu 
Niemiec została wstrzymana. Polska 
odkupiła kadłuby i na ich bazie 
stworzyła niewielkie, szybkie okrę-
ty. Dwa z nich, projektu 660, 
ORP „Grom” i ORP „Piorun”, re-
prezentowały rodzimą marynarkę 
podczas pierwszych ćwiczeń po 

Dywizjon Okrętów Bojowych

Helskiego. Na jego poszukiwanie znów wyrusza 
ORP „Kaszub”, tym razem w towarzystwie pary śmi-
głowców Mi-14PŁ z Brygady Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej. Poruszają się one w odległości kilku mil od kor-
wety – jeden po prawej, drugi po lewej burcie. Co pe-
wien czas przystają w zawisie i opuszczają do wody 
stacje hydroakustyczne. Serce operacji znajduje się jed-
nak na okręcie, a konkretnie w bojowym centrum infor-
macyjnym. To wypełnione specjalistycznym sprzętem 
pomieszczenie położone tuż za sterówką. Teraz najważ-
niejszą osobą jest tam dowódca działu broni podwodnej, 
który kieruje poszukiwaniem. 

„Dostaje on informacje od naszych hydroakustyków, 
ale też na przykład z radarów. Równocześnie prowadzi 
korespondencję ze śmigłowcami ZOP i wyznacza im 
akweny, które należy przeszukać”, informuje por. 
mar. Karol Sikorski, który podczas wyjścia pełni obo-
wiązki zastępcy dowódcy okrętu. 

W pewnym momencie załoga jednego ze śmigłow-
ców trafia na ślad wrogiego okrętu. Po potwierdzeniu 
jego obecności, lotnicy dostają sygnał do ataku torpe-
dowego. Chwilę później dołącza do nich kolejna czter-
nastka. Zgodnie z procedurami sprawdza miejsce ope-
racji. Następnie oba śmigłowce zawracają, formują 

szyk i odlatują w stronę lądu. Wkrótce zameldują się 
w Darłowie, gdzie mieści się ich macierzysta baza. 
„Naszym podstawowym celem było niedopuszczenie 
okrętu podwodnego do Zatoki Gdańskiej. I to się uda-
ło”, przyznaje ppor. mar. Michał Nieborak, który kiero-
wał zadaniem.

TĘPY DŹWIĘK DETONACJI
Korweta przeprowadzi jeszcze jeden atak na czyhają-

cego pod wodą przeciwnika. Na zakończenie załoga się-
gnie po metodę najbardziej ryzykowną. 

Po ogłoszeniu alarmu bojowego okręt ostro rusza do 
przodu. Jego prędkość wzrasta z każdą chwilą, za rufą 
zaczynają się kłębić potężne, białe grzywy wzburzonej 
wody, która co rusz wdziera się na pokład. Za chwilę ze 
zrzutni grawitacyjnych zjadą do morza bomby  
głębinowe. 

„Łącznie jesteśmy w stanie zabrać ich 12. Każda wa-
ży 165 kg i zawiera 135 kg ładunku wybuchowego”, in-
formuje por. mar. Nieborak. Na rufie okrętu znajdują się 
dwie zrzutnie, lekko pochylone ku powierzchni morza. 
W odpowiednim momencie ich obsługa zwalnia bloka-
dy i bomby, powodowane siłą ciężkości, zjeżdżają 
w dół. Okręt musi się wówczas znajdować dokładnie 

ARMIA / WOJSKO OD KULIS
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wstąpieniu naszego kraju do NATO. 
W 2008 i 2009 roku orkany przeszły 
gruntowną modernizację, dzięki 
której stały się najnowocześniejszy-
mi w swojej klasie jednostkami na 
Bałtyku.

Fregaty rakietowe typu Oliver Ha-
zard Perry są darem od Stanów 
Zjednoczonych. Zanim załopotała 
nad nimi biało-czerwona bandera, 
służyły w amerykańskiej marynarce 
jako USS „Clark” i USS „Wad-
sworth” . Co ciekawe, drugi z okrę-
tów zagrał epizod w hollywoodzkiej 
superprodukcji „Polowanie na Czer-
wony Październik”. W 2000 roku 
USS „Clark” został przemianowany 
na ORP „Gen. K. Pułaski”, a dwa 
lata później USS „Wadsworth” stał 
się ORP „Gen. T. Kościuszko”. 
Obydwie fregaty wielokrotnie re-
prezentowały Polskę podczas naj-

większych i najważniejszych ma-
newrów sił NATO w północnej czę-
ści kontynentu. ORP „Kościuszko” 
wziął też udział w obchodach 
70. rocznicy Bitwy o Atlantyk. 
ORP „Pułaski” z kolei dwukrotnie 

wchodził w skład SNMG-1, stałego 
zespołu natowskich fregat i niszczy-
cieli. W 2006 i 2008 roku uczestni-
czył w operacji antyterrorystycznej 
„Active Endeavour” na Morzu 
Śródziemnym. Polegała ona na mo-
nitorowaniu kluczowych dla żeglugi 
akwenów, tak by zapobiec ewentu-
alnym zamachom, przemytowi bro-
ni oraz ludzi. Polscy marynarze 
mieli też okazję ćwiczyć z siłami 
sojuszu w czasie takich manewrów, 
jak „Midas ’08”, czy „Doğu Akde-
niz”. Po zakończeniu jednej z misji 
dowódca zespołu, kanadyjski komo-
dor Denis Rouleau, chwalił załogę 
„Pułaskiego”, mówiąc: „Wasz wysi-
łek sprawił, że trudno uwierzyć 
w to, iż Polska posiada najkrótszą 
historię obecności w stałych mor-
skich zespołach NATO”.

ŁUKASZ ZALESIŃSKI

ORP „Gen. T. Kościuszko” jeszcze jako 
USS „Wadsworth” zagrał epizod w su-
perprodukcji „Polowanie na Czerwony 
Październik”.
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nad celem i poruszać z prędkością maksymalną albo do 
niej zbliżoną. Wszystko po to, by odejść odpowiednio 
daleko od miejsca eksplozji.

Tak więc pędzimy z szybkością 21 w. Jeszcze chwila 
i do Bałtyku jedna po drugiej zjeżdżają cztery bomby. 
Chwilę później dobiega nas tępy dźwięk podwodnych 
detonacji. Raz, dwa, trzy, cztery… Teraz trzeba jeszcze 

sprawdzić, czy aby eksplozje nie uszkodziły kadłuba. 
Na szczęście nie. Można spokojnie myśleć o kolejnych 
zadaniach.

WRÓG W POWIETRZU, WRÓG NA WODZIE
A zadania polegają choćby na zwalczaniu celów na-

wodnych oraz powietrznych. Pierwsze są imitowane 
przez tarczę, którą zostawia na morzu holownik. Z róż-
nych odległości strzelają do niej operatorzy armaty 
dziobowej kalibru 76 mm, armat Wróbel kalibru 23 mm 
oraz zamontowanego na burcie wielkokalibrowego ka-
rabinu maszynowego. Cel powietrzny to flara wystrzelo-
na z pokładu okrętu rakietowego ORP „Grom”, który na 
chwilę znalazł się w naszym sąsiedztwie. Ma ona naśla-
dować wolno lecący samolot albo śmigłowiec, na cel 
zaś biorą ją wróble.

Oczywiście, powtórzmy to raz jeszcze: zadań, które 
stoją przed jednostkami służącymi w Dywizjonie Okrę-
tów Bojowych, jest więcej. Tym bardziej że poszczegól-
ne ich typy różnią się od siebie. Z pewnością jednak po-
szukiwanie okrętów podwodnych i walka z nimi to klu-
czowe wyzwanie. 

ORP „Kaszub” przebywał na morzu zaledwie przez 
dwa dni. Ale był to czas niezwykle pracowity.

DO ZADAŃ 
ZAŁOGI NALEŻY 
MIĘDZY INNYMI 

ZWALCZANIE 
CELÓW 

NAWODNYCH ORAZ 
POWIETRZNYCH
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Stany Zjednoczone 14 grudnia 2001 roku, czyli nieco 
ponad trzy miesiące po ataku terrorystycznym 
z 11 września, poinformowały Moskwę, że wypo-
wiadają podpisany z nią w 1972 roku traktat ABM 

(Anti-Ballistic Missile Treaty), który przewidywał, że jego 
sygnatariusze nie będą rozwijali, testowali i rozmieszczali 
na swoim terytorium systemów antybalistycznych. Ówcze-
sny prezydent USA George W. Bush wyjaśniał, że choć 
Stany Zjednoczone ufają, że Rosja wypełnia zapisy trakta-
tu, to Amerykanie muszą być gotowi do obrony swojego 
terytorium przed państwami, które wspierają terrorystów.

INICJATYWA BUSHA
Po sześciomiesięcznym okresie wypowiedzenia trak-

tatu prezydent USA polecił Departamentowi Obrony 
opracowanie planu budowy tarczy antyrakietowej, która 
będzie chroniła nie tylko terytorium Stanów Zjednoczo-
nych. Bush wskazał, że powinien to być system globalny, 
zapewniający bezpieczeństwo również rozrzuconym po 
całym świecie sojusznikom Waszyngtonu. 

Pod koniec 2004 roku amerykańscy urzędnicy z rzą-
dowych departamentów i wojskowi z Pentagonu zapre-
zentowali prezydentowi Bushowi projekt globalnej tar-
czy. Zakładał on zbudowanie na świecie około 20 baz 
antyrakietowych, wspieranych przez mobilne systemy 
umieszczone na okrętach wojennych. 

Podstawowym orężem amerykańskiej tarczy miały 
być pociski GBI (Ground Based Interceptor, czyli na-
ziemna rakieta przechwytująca) w dwóch wersjach, 
dwu- i trzyczłonowej, uzbrojone w głowice kinetyczne 
EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle) albo w system wie-
logłowicowy MKV (Multiple Kill Vehicle). Miała też 
korzystać z morskich pocisków antybalistycznych  
RIM-161 Standard Missile 3 oraz mobilnych zestawów 
Patriot PAC-3. 

Co do radarów, to na lądzie przewidywano instalowa-
nie trzech typów urządzeń – GBR (Ground Based Ra-
dar), FBXB (Forward Based X-Band Radars) i BMEWS 
(Ballistic Missile Early Warning System). Na morzu 
z kolei za dostarczanie informacji dla tarczy miały odpo-

Rozpoczęto budowę zasadniczej części amerykańskiej bazy 
antyrakietowej systemu Aegis Ashore w Redzikowie.  

Obiekt ma osiągnąć gotowość operacyjną za trzy lata. 

Prawo do obrony
K R Z Y S Z T O F  W I L E W S K I

13 maja 2016 roku w pomorskim Redzikowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy zasadniczej części amerykańskiej bazy 
antyrakietowej systemu Aegis Ashore.

44 ARMIA / OBRONA PRZECIWRAKIETOWA
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wiadać radary SBX (Sea-Based X-Band Radar), które 
otrzymałyby wsparcie urządzeń klasy SPY-1D umiesz-
czonych na amerykańskich niszczycielach rakietowych 
klasy Arleigh Burke.

Z planem budowy amerykańskiej globalnej tarczy an-
tyrakietowej światowa opinia publiczna została zaznajo-
miona na przełomie 2006 i 2007 roku, gdy przedstawi-
ciele Waszyngtonu wraz z prezydentem Bushem rozpo-
częli dyplomatyczną ofensywę w poszukiwaniu 
partnerów projektu. Jasne było bowiem, że w wielu kra-
jach umieszczenie bazy US Army nie tylko nie będzie 
przyjęte z aprobatą przez mieszkańców, lecz także może 
napotkać zdecydowany opór potęg atomowych, czyli Ro-
sji, Chin, Korei i Iranu.

Polska szybko znalazła się w centrum tej dyploma-
tycznej gry. Stany Zjednoczone poinformowały, że w na-
szym kraju mogą zostać ulokowane bojowe elementy 
tarczy, czyli wyrzutnie rakietowe. Podobne plany Ame-
rykanie mieli wobec Czech, Litwy, Ukrainy i Węgier. 
Ostatecznie, po negocjacjach, USA wskazały, że u Cze-
chów znajdzie się baza radarowa, a w Polsce zostaną 
umieszczone antyrakiety. Umowę w sprawie zlokalizo-
wania u nas bazy antyrakietowej podpisano 20 sierpnia 
2008 roku. 

PROJEKT OBAMY
Zaledwie kilka miesięcy po ratyfikowaniu umowy 

okazało się, że nie zostanie ona zrealizowana. W USA 
do władzy doszli demokraci z prezydentem Barackiem 
Obamą na czele, który zapowiedział modyfikację opra-
cowanego za poprzedniej administracji planu budowy 
globalnej tarczy. 17 września 2009 roku amerykański 
prezydent ogłosił nowy projekt „European Phased Ada-

ptive Approach”, zgodnie z którym zamiast stacjonarne-
go systemu antyrakietowego powstanie mobilny, bazują-
cy na instalacjach typu AEGIS BMD umieszczonych na 
okrętach US Navy.

Podstawową bronią tarczy miały być zatem nie pociski 
GBI, lecz rakiety z rodziny RIM-161 Standard Missile 3 
– czyli SM-3, a zamiast baz radarowych GBR, FBXB 
oraz BMEWS, powstałyby te oparte na systemie Aegis 
Ashore (radarów AN/SPY-1 i Mk-99). Zmiany oznacza-
ły, że Amerykanie nie potrzebują już 20 baz na całym 
świecie, ale jedynie kilku pojedynczych instalacji. 

Polska pozostała na tej bardzo krótkiej liście. Oprócz 
naszego kraju były na niej też Rumunia (Deveselu) i Tur-
cja (Kürecik). W tureckiej bazie przewidziano jedynie 
radar, a w polskiej i rumuńskiej miały zostać umieszczo-
ne radary AN/SPY-1(D) i Mk-99 oraz kontenerowe wy-
rzutnie pocisków przeciwbalistycznych.

Program „European Phased Adaptive Approach” po-
dzielono na trzy fazy. Najpierw uruchomiono radar 
wczesnego ostrzegania w bazie w Küreciku. Osiągnął 
on gotowość operacyjną pod koniec 2011 roku. Dru-
gim etapem było umieszczenie na wodach okalających 
Europę zespołu czterech niszczycieli rakietowych kla-
sy Arleigh Burke. 

Podporządkowane 6 Flocie US Navy okręty USS „Do-
nald Cook”, USS „Ross”, USS „Porter” i USS „Carney”, 
stacjonujące w hiszpańskiej bazie Rota, dyżur bojowy 
rozpoczęły we wrześniu 2015 roku. Trzecia faza progra-
mu przewiduje uruchomienie do 2018 roku dwóch baz 
lądowych systemu Aegis Ashore – w Polsce i Rumunii. 
Ta w Deveselu już działa. Jej budowę ukończono 
w grudniu 2015 roku, a gotowość operacyjną osiągnęła 
na początku bieżącego roku. 

Baza w Redzikowie będzie kosztować 

amerykańskich podatników (bo to 

USA pokrywają 100% kosztów budowy) 

około 350 mln dolarów. Za jej zbudowa-

nie odpowiadają: korpus inżynieryjny 

wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych 

(USACE) dystrykt Europa, Agencja Obro-

ny Przeciwrakietowej (MDA), Dowództwo 

Sił Stanów Zjednoczonych w Europie 

(EUCOM) i marynarka wojenna Stanów 

Zjednoczonych (US Navy).

AMERYKANIE 
PŁACĄ
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POLSKI ELEMENT
13 maja 2016 roku w pomorskim Redzikowie, w obec-

ności zwierzchnika Sił Zbrojnych RP Andrzeja Dudy, mi-
nistrów: obrony narodowej Antoniego Macierewicza 
i spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, oraz 
przedstawicieli amerykańskich władz i NATO, odbyła się 
uroczystość rozpoczęcia budowy zasadniczej części bazy 
antyrakietowej systemu Aegis Ashore. Polski prezydent 
w swoim wystąpieniu podkreślił, jakie znaczenie dla na-
szego kraju ma umieszczenie stałego elementu natowskie-
go i (jednocześnie) amerykańskiego systemu bezpieczeń-
stwa: „To ważny dzień, dlatego że o ile my staliśmy się 
członkiem paktu północnoatlantyckiego już przed laty, 
o tyle długo czekaliśmy, aby […] sojusz wszedł do Polski”. 

Wszyscy przemawiający tego dnia zwracali uwagę na 
defensywny charakter bazy w Redzikowie. „Jest to sys-

Stany Zjednoczone i Rumunia podpisały 13 września 2011 roku porozumienie w sprawie budowy w Rumu-

nii amerykańskiej bazy systemu obrony przeciwrakietowej. Miała ona powstać do 2015 roku na terenie by-

łego obiektu rumuńskich sił powietrznych w Deveselu, w przylegającym do Dunaju okręgu Olt. Na 175 ha 

umieszczono nie tylko wyrzutnie pocisków Standard SM-3 Block IB, lecz także radary AN/SPY 1D i Mk-99. Ob-

sługa bazy liczy około 200 amerykańskich wojskowych i techników. Prace budowlane w Deveselu rozpoczęły 

się w październiku 2013 roku i zakończyły pod koniec 2015 roku. Na początku 2016 roku baza osiągnęła 

wstępną gotowość operacyjną. 12 maja 2016 roku sekretarz NATO Jens Stoltenberg poinformował, że instala-

cja zdobyła natowskie certyfikaty, potwierdzające osiągnięcie przez nią gotowości operacyjnej. 

BLIŹNIACZA BAZA

tem służący do obrony i nie stanowi zagrożenia dla ro-
syjskiego systemu odstraszania atomowego”, mówił  
Patrick Auroy, doradca sekretarza generalnego NATO 
i dodał: „Kilka krajów w otoczeniu państw NATO inten-
sywnie rozwija systemy rakietowe. Jako sojusz obronny 
nie możemy tego lekceważyć”. Na te kwestie zwracał też 
uwagę Robert Work, zastępca sekretarza obrony USA: 
„Ten system będzie służył do obrony środkowej i północ-
nej części NATO”.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz pod-
czas konferencji prasowej, zorganizowanej po uroczystości 
rozpoczęcia budowy bazy, skomentował zastrzeżenia Ro-
sji dotyczące budowy w Polsce elementów amerykańskiej 
tarczy antyrakietowej: „Rosjanie nie rozumieją współcze-
snego świata, nie rozumieją naszych działań, nie rozumie-
ją tego, że każde państwo ma prawo do obrony”.

PROGRAM „EUROPEAN PHASED 
ADAPTIVE APPROACH” PODZIELONO 
NA TRZY FAZY. NAJPIERW 
URUCHOMIONO RADAR 
WCZESNEGO OSTRZEGANIA  
W BAZIE W KÜRECIKU 

N
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Sekretarz NATO Jens Stoltenberg i adm. Mark Ferguson, dowódca marynarki wojennej USA w Europie, na terenie bazy rumuńskich sił  
powietrznych w Deveselu.

ARMIA / OBRONA PRZECIWRAKIETOWA
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KADR

Pluton 
na podium
W zawodach najlepszych czołgistów 

państw NATO polscy pancerniacy zajęli 
trzecie miejsce!

 / ĆWICZENIA
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Zmiana gąsienicy czołgu na czas, bieg z kilkuna-
stokilogramowym pociskiem oraz ewakuacja 
pojazdu po eksplozji improwizowanych urzą-
dzeń wybuchowych – to tylko część konkuren-

cji, którym musieli stawić czoła uczestnicy zawodów 
Strong Europe Tank Challange. W zmaganiach o miano 
najlepszego plutonu, które odbyły się na poligonie 
US Army w niemieckim Grafenwöhr, wzięli udział 
przedstawiciele państw NATO. Polskę reprezentowali 
żołnierze z 34 Brygady Kawalerii Pancernej, wyposaże-
ni w czołgi Leopard 2A5. Poradzili sobie znakomicie. 
Potwierdza to chor. Rafał Mniedło z biura prasowego 
11 Lubuskiej Dywizji Pancernej. „Polski pluton po raz 
pierwszy brał udział w takim przedsięwzięciu i po raz 
pierwszy pokonywał takie przeszkody”, wylicza. Zazna-
cza również, że Polacy byli w czołówce w najważniej-
szych konkurencjach – zarówno ofensywnych, jak i de-
fensywnych. 

Rzeczywiście ,,nasi” byli najlepsi, jeśli chodzi o obro-
nę. Podczas tej konkurencji zniszczyli aż 17 z 23 wska-
zanych obiektów. Nie gorzej poradzili sobie też w natar-
ciu, niszcząc 75% celów, w tym dwa w odległości 
1800 m. Ich największym „wrogiem” w trakcie wyko-
nywania manewrów okazał się kurz. „Kiedy zmieniali-
śmy stanowiska i w czasie strzelania kłęby unoszącego 
się pyłu bardzo ograniczały nam widoczność”, opowia-
da sierż. Sebastian Kucharski, dowodzący jednym z pol-
skich czołgów. 

Pancerniacy musieli też pokonać amerykański tor 
przeszkód i… strzelać na czas! „Każdy żołnierz odda-
wał trzy strzały z pistoletu PM-83 – z pozycji stojącej, 
klęczącej i leżącej”, relacjonuje sierż. Kucharski. Przy 
czym każdy strzał był oddawany z innego miejsca, 
a czas pokonania dystansu między kolejnymi punktami 
liczył się do ogólnej klasyfikacji. „Chociaż nie jesteśmy 
przyzwyczajeni do takiego systemu, to jeśli chodzi 
o celność, byliśmy najlepsi!”, podkreśla sierżant. 

Po dwóch dniach na poligonie, wielu godzinach ry-
walizacji i ponad setce przejechanych kilometrów Pola-
cy uplasowali się na trzeciej pozycji. Miejsca na podium 
ustąpili tylko plutonom z Niemiec i Dani, pozostawiając 
w tyle rywali z Włoch, Słowenii i USA. n R
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W STRZELANIU 
LICZYŁA SIĘ NIE 

TYLKO CELNOŚĆ, 
LECZ TAKŻĘ 

SZYBKOŚĆ 
WYKONANIA 

ZADANIA

Zawody Strong 
Europe Tank 
Challenge odbyły się 
pierwszy raz. 
Przystąpili do nich 
czołgiści z sześciu 
państw, ale ich 
zmagania 
obserwowali również 
przedstawiciele 
Węgier, Portugalii 
i Austrii.
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52 ARMIA / SZKOLENIE

Kurs w koszalińskim Centrum Szkolenia Sił Po-
wietrznych ruszył na początku maja. Bierze 
w nim udział 191 szeregowych z jednostek z całej 
Polski. Wśród nich m.in. logistycy, pancerniacy, 

reprezentanci marynarki wojennej, a także specjalsi. 
Kandydaci na kaprali szkolą się w Koszalinie, ponieważ 

wojsko zwiększyło limit miejsc dla przyszłych podofice-
rów i zorganizowało dla nich dwa dodatkowe kursy. Weź-
mie w nich udział w sumie ponad 400 żołnierzy (drugi 
kurs obędzie się jesienią w Zegrzu). Tak dużej dodatkowej 
liczby żołnierzy nie byłyby w stanie przyjąć i szkolić trzy 
szkoły podoficerskie: Sił Powietrznych w Dęblinie, Mary-
narki Wojennej w Ustce i Wojsk Lądowych Poznaniu, pro-
wadzące cykliczne kursy podoficerskie. „Konieczne jest 
przeszkolenie większej niż dotąd liczby szeregowych, 
przewidzianych do objęcia stanowisk podoficerskich. 
W korpusie potrzeba nam więcej żołnierzy o specjalno-
ściach np. obrony przeciwlotniczej czy eksploatacji 
sprzętu radiolokacyjnego. Dlatego na szczeblu Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
zapadła decyzja o zwiększeniu limitów”, mówi 
st. chor. sztab. Krzysztof Gadowski, starszy 
podoficer w tej instytucji.

P A U L I N A  G L I Ń S K A

Wojsko zwiększyło limity na kursach podoficerskich 
o około 400 osób. Po raz pierwszy takie szkolenie 

odbywa się w Koszalinie. 

Jak zostać podoficerem?

Choć egzaminy wstępne dla kandydatów odbywały się 
w Koszalinie, to ich głównym organizatorem była Szkoła 
Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. „Taka wyjazdo-
wa sesja to dla nas nowe doświadczenie. Z Dęblina przyje-
chało sześć osób. Zasiadaliśmy w komisji oraz podkomi-
sjach, sprawując nadzór merytoryczny nad przebiegiem 
egzaminów”, mówi st. chor. sztab. Paweł Jakubik, komen-
dant dęblińskiej placówki.

Kwestie organizacyjne spoczęły na barkach koszaliń-
skiego Centrum. „Co roku odbywają się u nas trzy turnusy 
służby przygotowawczej. Mamy więc doświadczenie 
w prowadzeniu przedsięwzięć dla tak dużej liczby żołnie-
rzy. Egzaminy trwały jednak pięć dni, po kilkanaście go-
dzin dziennie, więc trzeba było nieco inaczej to zaplano-

wać. Ale solidnie się do tego przygoto-
wa l i śmy” ,  mówi  kp t . 

Jarosław Barczewski, 

Corocznie kursy podoficer-

skie kończy ponad tysiąc 

szeregowych zawodowych. 

Najwięcej z nich (około 700) 

kształci się w Szkole Podofi-

cerskiej Wojsk Lądowych. 

Około 270 uczy się w szkole 

dęblińskiej, a ponad 120  

w Ustce. 
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rzecznik koszalińskiego Centrum. Jego przedstawiciele 
wcześniej musieli np. zamówić autobusy, skoordynować 
przejazdy poszczególnych grup do punktów egzaminacyj-
nych, zarezerwować strzelnice. „Tych ostatnich w naszym 
garnizonie nie ma, więc w trakcie egzaminów jeździliśmy 
z żołnierzami do oddalonej o około godzinę drogi strzelni-
cy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce”, do-
daje kapitan. 

Konieczne było też przygotowanie miejsca zakwatero-
wania żołnierzy, zamówienie dla nich posiłków. „Każdy, 
kto do nas przyjechał, już w biurze przepustek był przy-
pisywany do konkretnej grupy. Wiedział, gdzie ma spać, 
znał miejsca i godziny testów oraz sprawdzianów prak-
tycznych, dostał mapę z planem Centrum. Sami kandy-
daci przyznawali, że organizacyjnie wypadliśmy świet-
nie”, mówi kapitan. Podobnie uważają przedstawiciele 
dęblińskiej szkoły podoficerskiej. „Jak na pierwszy raz, 
oceniam nawet lepiej niż na piątkę. Nasza współpraca 
układała się absolutnie bez zarzutów”, podkreśla komen-
dant dęblińskiej szkoły.

Kpt. Jarosław Barczewski zaznacza, że w tej chwili ca-
ły wysiłek placówki jest skupiony właśnie na szkoleniu 
przyszłych kaprali. „Po raz pierwszy od dawna nie ma 
u nas ochotników służby przygotowawczej. W praktyce 
trudno byłoby pogodzić ich szkolenie z kursem szerego-
wych. Nie chodzi nawet o wykładowców, ale sytuację so-
cjalno-bytową. Chcieliśmy zapewnić szkolącym się od-
powiednie warunki do nauki, ale też maksimum komfor-
tu pobytu u nas”, mówi kapitan. 

Choć kurs odbywa się poza siedzibą szkoły podoficer-
skiej, to wymagania dla szeregowych aspirujących do 
awansu pozostały takie same. Warunkiem przystąpienia 
do egzaminów był co najmniej pięcioletni staż służby 
i średnie wykształcenie. Większość kandydatów miała 
też za sobą wewnętrzną weryfikację na szczeblu jed-
nostki i zaliczony kurs przygotowawczy. Tak jak 
np. szer. Piotr Drożdż, ratownik medyczny, w mundurze 
szeregowego zawodowego od 2012 roku. Do Koszalina 
przyjechał z Wałcza, gdzie służy w 104 Batalionie Logi-

stycznym. „Poziom był bardzo wysoki, więc każdy 
etap egzaminów przy tak dużej i wyrównanej 

konkurencji wydawał się trudny. Pomógł mi 
mój udział w kursie przygotowawczym na 

szczeblu jednostki. Przez dwa miesiące 

mieliśmy zajęcia z musztry, regulaminów, treningi strze-
leckie”, mówi żołnierz. Egzaminy dla przyszłych kaprali 
nie odbiegały od tych, jakie zdają szeregowi ubiegający 
się o przyjęcie do jednej ze szkół oficerskich. Przez trzy 
dni żołnierze musieli się wykazać wiedzą o Polsce 
i świecie oraz ogólnowojskową, zmagali się z testami 
sprawnościowymi, sprawdzano ich znajomość regulami-
nów czy praktyczne umiejętności ogniowe. Przeszli też 
rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której punktami były 
premiowane np. udział w misjach, różnego rodzaju certy-
fikaty, a także znajomość języków obcych.  

RANNI BEZ EGZAMINÓW
W grupie kandydatów na kurs podoficerski byli też we-

terani poszkodowani z orzeczoną kategorią „zdolny 
z ograniczeniami”, którzy w trakcie służby doznali poważ-
nych urazów i mają orzeczony stały lub długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu. „To pierwszy raz, kiedy starałem 
się o udział w kursie”, mówi st. szer. Paweł Szewczuk 
z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z 15-procentowym 
uszczerbkiem na zdrowiu po wypadku na misji w Afgani-
stanie. Dziś żołnierz służy w sekcji szkolenia brygady, jest 
laborantem hali sportowej. „Cały czas odczuwam skutki 
wypadku, miewam bóle w klatce piersiowej, mam zerwa-
ny mięsień. Ale liczę, że na kursie sobie poradzę”.

Tacy żołnierze jak Paweł już od 2012 roku są zwolnieni 
z obowiązku zdawania egzaminów. Dziś znaczna część 
z nich pracuje w wojskowej administracji, zajmując się 
sprawami kadrowymi czy finansowymi. St. szer. Mariusz 
Hejny do Koszalina przyjechał z Wrocławia. Mundur nosi 
od dziewięciu lat. Teraz, jako kancelista, służy na stanowi-
sku Z/O w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. 
„W 2004 roku na II zmianie misji w Iraku doznałem urazu 
kręgosłupa. Mój stan zdrowia był na tyle poważny, że 
otrzymałem kategorię »zdolny z ograniczeniami«. Mimo 
to na kursie będę chciał dać z siebie wszystko. Awans do 
korpusu podoficerskiego to dla mnie szansa na dalszy roz-
wój zawodowy. Mimo kłopotów zdrowotnych wciąż chcę 
służyć w mundurze”. 

Na kursie jest też st. szer. Janusz Perżyło, żołnierz 3 Ba-
talionu Zmechanizowanego w Zamościu. Z armią jest 
związany od dziesięciu lat. „Zostałem poszkodowany pod-
czas IX zmiany PKW w Afganistanie, gdzie służyłem jako 
celowniczy. W trakcie patrolu sprawdzaliśmy wioskę. 
Wtedy zostaliśmy ostrzelani z broni maszynowej i RPG. 
Miałem urazy wielonarządowe, wstrząs mózgu, niedowład 
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kończyny dolnej. Dziś mam 35% uszczerbku na zdrowiu, 
cały czas kontynuuję leczenie i rehabilitację. Pierwszy raz 
uczestniczę w kursie, bo wcześniej musiałem nieco podre-
perować swoje zdrowie”, mówi st. szer. Perżyło.

Wśród poszkodowanych szeregowych po raz pierwszy 
są też weterani, którzy, choć zostali ranni podczas służby, 
nie mają orzeczonej kategorii Z/O. W praktyce bowiem, 
mimo że mają urazy np. kończyn lub odczuwają negatyw-
ne skutki obrażeń wewnętrznych, to ich stan zdrowia nie 
jest na tyle poważny, by kwalifikowali się na stanowiska 
z ograniczeniami. „Doświadczenia pokazują jednak, że 
i tacy żołnierze ze względu na uszczerbek zdrowotny mają 
problemy z zaliczeniem testów sprawnościowych czy 
udziałem w zajęciach wymagających sporej kondycji. Te 
same powody bywają utrudnieniem, jeśli chodzi o zalicze-
nie egzaminów wstępnych do szkoły podoficerskiej i rywa-
lizację o miejsce na kursie z szeregowymi, którzy są w peł-
ni sprawni”, mówi ppłk Marek Pietrzak, zastępca rzeczni-
ka prasowego Dowództwa Generalnego RSZ.

Przykładem jest st. szer. Jacek Szurka, celowniczy 
z 17 Brygady Zmechanizowanej. W 2011 roku na IX zmia-
nie misji w Afganistanie żołnierz doznał obrażeń, gdy pod 
rosomakiem ekspodowało improwizowane urządzenie wy-
buchowe. „Miałem uszkodzony łokieć i odniosłem obraże-
nia twarzy. Do dziś nie odzyskałem czucia w dolnej wardze, 
a w lewej ręce mam upośledzony chwyt. To utrudnia 
np. strzelanie czy wykonywanie zadań taktycznych. Nie 
mam kategorii Z/O, ale zamierzam się o nią ubiegać, bo 
dziś mam też problemy z nogą i ze słuchem”, mówi żoł-
nierz. Dodaje, że szansa na udział w kursie bardzo go cie-
szy. „Służę w wojsku od dziewięciu lat i myślę o rozwoju 
zawodowym. Jak dotąd te możliwości były dość ograniczo-
ne. Gdy w ubiegłym roku w listopadzie zdawałem egzami-
ny wstępne, to ze względu na mój stan zdrowia obawiałem 
się, że jestem na przegranej pozycji w trakcie rywalizacji 
z kolegami w pełni sprawnymi”, mówi st. szer. Szurko. 

Podobne odczucia ma st. szer. Łukasz Flajszer, działono-
wy operator KTO Rosomak z 17 Brygady Zmechanizowa-
nej. Służył na I zmianie PKW w Afganistanie. „Nie mia-
łem wypadku, stwierdzono natomiast u mnie PTSD”, mó-

wi żołnierz z 12-letnim stażem. Dla st. szer. Flajszera 
udział w kursie to szansa na rozwój. „Chcę się rozwijać, 
w przyszłym roku planuję podjąć studia. Można powie-
dzieć, że wychodzę na prostą i dalej zamierzam walczyć 
o siebie”. 

ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIA
Szkolenie przyszłych podoficerów obejmie 800 godzin 

nauki i potrwa pół roku. Zajęcia prowadzą instruktorzy 
z Koszalina. Zanim kurs ruszył, wizytowali oni szkołę 
podoficerską w Dęblinie. „Zobaczyli, jak wyglądają egza-
miny, zapoznali się z programem kształcenia, dokumenta-
cją szkoleniową. Część kadry w tym samym celu pojecha-
ła też do poznańskiej szkoły podoficerskiej. Przywieźli ze 
sobą bagaż obserwacji, wniosków i cały pakiet dokumen-
tacji niezbędnej do szkolenia”, mówi kapitan z Koszalina. 
Co istotne, spora część kadry Centrum to ludzie z do-
świadczeniem metodycznym, zdobytym jeszcze kilka lat 
temu, gdy w Koszalinie istniała szkoła podoficerska. 

Kurs jest prowadzony według takiego samego progra-
mu kształcenia, jaki obowiązuje w szkołach podoficer-
skich. Składa się z trzech części: ogólnej, specjalistycznej 
i praktyk dowódczych. „W odróżnieniu od zwyczajowo 
prowadzonych w Koszalinie turnusów służby przygoto-
wawczej, teraz szkolimy żołnierzy zawodowych. To zna-
cząca różnica, bo każdy z nich ma za sobą kilka lat stażu 
służby, a także doświadczenie, często zdobyte na mi-
sjach”, zauważa mjr Marek Pawłowski, komendant Ośrod-
ka Szkolenia Podstawowego CSSP. Oficer podkreśla też 
różnice w jakości szkolenia. „To przyszli podoficerowie, 
dowódcy drużyn, więc wymagamy od nich więcej. Ale 
i oni mają określone oczekiwania. Znają wojsko i wiedzą, 
czego się spodziewać”. 

Na taryfę ulgową, z racji stanu zdrowia, mogą liczyć 
wyłącznie weterani poszkodowani. „Ze względu na ograni-
czenia zdrowotne nie przejdą oni pełnego szkolenia ognio-
wego, zajęć z taktyki, musztry czy wychowania fizyczne-
go. Musimy im jednak zapewnić zajęcia alternatywne. 
W praktyce np. zamiast korzystać ze strzelnicy, będą uży-
wać trenażera”, mówi mjr Pawłowski.

Wpolskim wojsku służy obecnie 68 żołnierzy z kategorią „zdolny do służby z ograniczeniami” (Z/O). Naj-

więcej, bo aż 53 osoby, w Dowództwie Generalnym RSZ i podległych mu jednostkach. Pozostali zajmu-

ją stanowiska w Dowództwie Operacyjnym RSZ, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Inspektoracie Wsparcia SZ 

i Sztabie Generalnym WP. Stanowiska Z/O zajmują głównie szeregowi i podoficerowie, jest też kilu oficerów. 

W zdecydowanej większości to weterani misji afgańskiej, są też ci, którzy służyli w Iraku i na Bałkanach. W jed-

nostkach zajmują najczęściej stanowiska związane z administracją (sprawy kadrowe, personalne).

CORAZ WIĘCEJ Z KATEGORIĄ Z/O
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56 ARMIA / WETERANI

Część weteranów twierdzi, że lepiej zginąć na mi-
sji, niż wrócić do kraju jako kaleka. Ja nigdy tak 
nie pomyślałem. W Afganistanie straciłem rękę, 
ale cieszę się, że żyję. Mam mnóstwo marzeń 

i planów. Chcę normalnie żyć i nigdy nie zamierzam się 
poddać”, mówi kpr. Tomasz Rożniatowski.

TYP WOJOWNIKA
Ma 28 lat, pochodzi z Żychlina, niewielkiej miejsco-

wości położonej w województwie łódzkim. O służbie 
w armii marzył już jako dziecko. Obdarowywał mamę 
obrazkami przedstawiającymi czołgi i samoloty. Mó-
wił jej, że będzie walczył na wojnie, ale mama o tych 
marzeniach nie chciała w ogóle słyszeć. „Ciągnęło 
mnie do wojska. Może dlatego, że ojciec służył w jed-
nostkach aeromobilnych, a dziadek był żołnierzem 
gen. Andersa i walczył na Monte Cassino”, zastanawia 
się Tomek. 

Ojca nigdy nie poznał. Rodzice rozwiedli się tuż po je-
go narodzinach. Wychowywały go mama, babcia i starsza 
o 12 lat siostra Edyta. Gdy miał 16 lat, stracił babcię, a rok 
później odeszła mama. „Lekarze długo nie postawili wła-
ściwej diagnozy, a jak w końcu rozpoznano nowotwór, by-
ło za późno na leczenie”, wspomina. „Umarła mi na rę-
kach. I choć to najgorszy moment mojego życia, to było 
w nim coś pozytywnego”, mówi. Tuż przed śmiercią ma-
ma powiedziała, by spełniał swoje marzenia i włożył upra-
gniony mundur. 

Zaraz po maturze zgłosił się do wojskowej komendy 
uzupełnień. Skierowano go do 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej, gdzie w 1 Batalionie Kawalerii w Leźnicy 
Wielkiej rozpoczął służbę zasadniczą. Następnie prze-
szedł do służby nadterminowej, a w końcu został żołnie-

Los splótł ich życiorysy dwukrotnie. Raz, 
gdy zostali ranni w Afganistanie, drugi, 

gdy stanęli do walki na ringu.

Walka dwóch 
zwycięzców

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

rzem zawodowym. „To było spełnienie dziecięcych ma-
rzeń. Służyłem w wojsku i tak jak ojciec zostałem spado-
chroniarzem”, mówi. 

Po dwóch latach przyszło pierwsze bojowe wyzwanie. 
Wiosną 2011 roku razem z kawalerzystami wyjechał na 
IX zmianę PKW do Afganistanu. Szczęście opuściło go 
23 lipca, gdy jechał w wozie saperów jako strzelec. Samo-
chód poruszał się w kolumnie, w której przed jego 
MRAP-em jechały afgańskie policja i wojsko. W pewnym 
momencie konwój się zatrzymał. Saperzy sprawdzili teren 
i znaleźli w pobliżu improwizowane urządzenie wybucho-
we, które zdetonowali. Na prośbę Afgańczyków zmienio-
no kolejność pojazdów w szyku – teraz kolumnę otwierał 
samochód, w którym jechał Tomek. Wybuch nastąpił 
15 minut później. „Byłem cały czas przytomny. Podbiegł 
do mnie żołnierz i krzyknął, że nie żyję. Chciałem coś po-
wiedzieć, dać jakiś znak, poruszyć się, ale nic nie mogłem 
zrobić”, opisuje kpr. Rożniatowski. 

Kiedy odzyskał siły i pełną świadomość, zorientował 
się, że leży przygnieciony pojazdem. W pierwszej chwili 
zmartwił się, że złamał rękę i przez to nie dosłuży do koń-

TOMASZ ROŻNIATOWSKI
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ca zmiany. Ratownicy podali mu morfinę, lecz ta działała 
zbyt krótko. Żołnierze z konwoju próbowali podnieść wóz. 
Niestety, próby spełzły na niczym, Samochód udało się 
podnieść tylko kilkanaście centymetrów nad ziemię, po-
tem znów runął w dół, ponownie przygniatając rękę Tom-
ka. Kolejne próby też nie przyniosły rezultatu. Żołnierze 
próbowali odciągnąć MRAP-a rosomakiem, by przewró-
cić go na bok i wydostać rannego żołnierza. Przez cały 
czas Tomek był przytomny. Nie panikował, nie skarżył się 
i nie krzyczał. 

Po trzech godzinach przylecieli Amerykanie z odpo-
wiednim sprzętem i podnieśli wóz. „Było bardzo ciasno, 
dlatego nie mogli mnie wyciągnąć. Musiałem zrobić to 
sam. Podawali mi instrukcje, co mam robić. Podciągnąłem 
się na prawej ręce, choć miałem wybity łokieć i skręcony 
nadgarstek. Wtedy dopiero zobaczyłem, co się stało. Jed-
na ręka była całkowicie zmiażdżona. W ogóle jej nie czu-
łem”, opowiada. Już wtedy pytał medyków, czy uda się ją 
uratować, ale nie dostał żadnej odpowiedzi. 

Gdy śmigłowcem transportowano go do szpitala 
w Ghazni, stracił świadomość. Nie wiedział, że lekarze, 

ratując mu życie, musieli amputować rękę. Przytomność 
odzyskał dopiero kilka dni później w szpitalu w Bagram. 
Gdy się obudził, podszedł do niego żołnierz pełniący 
funkcję łącznika między szpitalem a polskimi pacjentami. 
„Zapytał, czy wiem, co się stało? Odpowiedziałem, że 
złamałem rękę, a on rzucił sucho: »Nie… straciłeś rękę«. 
I odszedł. Spojrzałem wtedy na bandaże. Dostałem za-
strzyk z morfiny i zasnąłem”, mówi. 

LEK NA SŁABOŚCI
Kolejne operacje przeszedł w Bagram, kilka następ-

nych w szpitalu w Ramstein. Wypadek wywrócił jego 
życie do góry nogami. „Musiałem uczyć się wszystkie-
go od nowa, ale byłem już przyzwyczajony, że życie da-
je mi w kość. Już jako dzieciak miałem pod górkę”, 
wspomina po pięciu latach. 

Od samego początku bardzo pomagała mu siostra. Edy-
ta przyjechała do szpitala w Ramstein, towarzyszyła mu 
także w drodze z Niemiec do Polski. Mężczyzna trafił do 
Wojskowego Instytutu Medycznego. Tam ponownie go 
operowano, czyszczono rany i przeszczepiano skórę z uda 
na ramię. Rehabilitował się dziewięć miesięcy. Po lecze-
niu szpitalnym rozpoczął miesięczny turnus rehabilitacyj-
ny w Lądku Zdroju. Tam poznał innych weteranów, rów-
nież ciężko rannych na misjach. „Zacząłem pić. Piliśmy 
codziennie”, wspomina. Z alkoholizmu wyciągała go sio-
stra i koledzy, Przemysław Wójtowicz i Mariusz Kornel. 
„Pomogli mi zrozumieć, że to na armii zależy mi najbar-
dziej, dlatego powinienem zrobić wszystko, by wrócić do 
służby”, przypomina. Rozpoczął kilkutygodniowe lecze-
nie. Odseparował się od znajomych, później zmienił towa-
rzystwo. „Otrzymałem pomoc w odpowiednim momen-
cie, dlatego dziś ja pomagam innym. Mam do spłacenia 
dług wdzięczności”, dodaje. 

Po zakończeniu leczenia dostał kategorię zdrowia „zdol-
ny z ograniczeniami”. Był jednym z pierwszych żołnierzy, 
którzy ukończyli kurs podoficerski Z/O w Poznaniu. Po 
Szkole Podoficerskiej wrócił do swojej macierzystej jed-
nostki i rozpoczął pracę kancelisty. 

Niedługo po powrocie do służby, chor. Przemysław 
Wójtowicz (wówczas jeszcze działał w Stowarzyszeniu 
Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami 
Kraju) zaproponował, by Tomek wziął udział w koszykar-
skiej rozgrywce Marcin Gortat kontra Wojsko Polskie. 
„W czasie meczu przewróciłem się, bo w kolanie pękło mi 
więzadło. Przemek mocno to przeżył. Miał wyrzuty su-
mienia, namówił mnie, a na sport mogło być dla mnie za 
wcześnie”, opowiada. „Ale wcale nie było za wcześnie, bo 
wtedy zrozumiałem, że muszę się wziąć za siebie – zrzu-
cić zbędne kilogramy, popracować nad swoją kondycją. 
Zacząłem ćwiczyć na siłowni, biegać i pływać”.
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Kontuzja na meczu nie zakończyła jego kontaktów 
z Marcinem Gortatem. Rożniatowski był jednym z trzech 
weteranów, którzy wiosną 2014 roku polecieli do Stanów 
Zjednoczonych na zaproszenie koszykarza. Tam kibico-
wali Gortatowi m.in. podczas meczu Washington Wizards 
z Chicago Bulls. Rok później fundacja Marcina Gortata 
MG13 była partnerem zawodów strzeleckich w Rember-
towie. „Wygrałem tę rywalizację, później zwyciężyłem 
w konkurencji rzutów do koszta i znowu wywalczyłem bi-
let do Stanów”, wspomina. Wtedy na dobre odżyła jego 
miłość do sportu. 

Przeprowadził się do Warszawy i dziś pracuje w Do-
wództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. „War-
szawa daje dużo możliwości. Znalazłem klub, trenera i za-
cząłem się uczyć sztuk walki. Trenuję kick boxing i boks 
tajski”, mówi. Każdego dnia jest na treningu. Zmagania 
na ringu przeplata z biegami. Na ringu walczy z przeciw-
nikami w pełni sprawnymi. „To doskonała terapia anty-
stresowa. Sport daje mi poczucie, że można być spraw-
nym, mimo niepełnosprawności”, dodaje. 

Wzorem amerykańskich weteranów sam publikuje 
w internecie filmiki ze swoich treningów. Pokazuje, jak 
szybko jedną ręką można zawiązać buty. Po co to robi? 
„Ja w ten sposób znalazłem motywację, oglądając doko-
nania innych. Chciałbym, aby inni żołnierze ranni i po-
szkodowani w misjach zobaczyli, że jak się chce, to moż-
na wszystko”, dodaje. 

W tym roku dostał od Ministerstwa Obrony Narodowej 
protezę ręki. Jest szczęśliwie zakochany. Osiąga sukcesy 
sportowe i ciągle szuka nowych wyzwań. Zaliczył już rajd 
rowerowy i wyprawę na Spitsbergen, nauczył się też nur-
kować. Teraz szykuje się do surwiwalu w górach i skoków 
spadochronowych w tandemie. „Czy jest coś, czego zro-
bić nie mogę? Nie!”. 

„MOTYL” NA RINGU
„Dlaczego nazywają mnie »Motyl«? Jestem znany z te-

go, że na ringu bardzo dużo się ruszam. Cała przestrzeń 
jest moja. Może rzeczywiście zachowuję się trochę jak 
motyl. Zaczęli tak na mnie wołać koledzy i tak zostało”, 
opowiada Arek, żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, 
trener krav magi, zawodnik, wielokrotny medalista mi-
strzostw w kick boxingu.

Historia Arka zaczyna się w małym miasteczku na Ma-
zurach. „Byłem takim dzieciakiem z podwórka. Może nie 
typem spod ciemnej gwiazdy, ale zawsze znalazła się gru-
pa chłopaków, z którymi trzeba było wyrównywać rachun-
ki”, wspomina ze śmiechem „Motyl”. W 1994 roku upo-
mniała się o niego armia. Nie musiał jednak iść do wojska 
ze względu na trudną sytuację rodzinną. „Starszy brat stu-
diował wówczas w szkole oficerskiej, a tata ciężko choro-

wał, więc mogłem dostać odroczenie. Zdecydowałem 
jednak inaczej. Chciałem służyć i wiedziałem, że musi 
to być 1 Pułk Specjalny w Lublińcu, dzisiejsza Jednostka 
Wojskowa Komandosów”, opowiada „Motyl”.

Jeszcze przed służbą w Lublińcu zaczął trenować 
sztuki walki: kung-fu, później kick boxing. Ponieważ 
jednostka dawała mu możliwość rozwijania sportowej 
pasji, Arek trenował kick boxing oaz krav magę. „Wkrę-
ciłem się w ten sport i szybko zacząłem osiągać sukce-
sy”, wspomina. 

W 2003 roku ruszył z operatorami JWK do Iraku. 
„Na początku do naszych obowiązków należało ochra-
nianie dyplomatów oraz polskich i amerykańskich do-
wódców. Z czasem pojawiły się też zadania bojowe”, 
mówi Arek. Irak był dla niego pewnym przełomem, bo 
właśnie tam poznał żołnierzy GROM-u. „Przyglądałem 
się, jak pracują, jaki mają sprzęt. Wtedy postanowiłem, 
że muszę zmienić jednostkę”, wspomina. Dwa lata póź-
niej przeszedł selekcję i został żołnierzem GROM-u. 
„Wszystko było dla mnie nowością. Szturmowanie wa-
gonu metra, śmigłowca, okrętu”. Na kursie bazowym 

 

DO WYPADKÓW  
Z ICH UDZIAŁEM  
DOSZŁO DZIEŃ PO 
DNIU, BYLI WIĘC 
TRANSPORTOWANI 
TYM SAMYM  
ŚMIGŁOWCEM DO 
BAGRAM, A PÓŹNIEJ 
RAZEM WRÓCILI DO 
KRAJU. „OD RAZU 
SIĘ ZAKUMPLOWALI-
ŚMY”, WSPOMINA 
„MOTYL”

ARMIA / WETERANI
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nie miał czasu na sport. Kilkanaście miesięcy po jego 
zakończeniu pojechał na pierwszą misję do Afganista-
nu. „Jasne, że czułem się gotowy. Dlaczego nie? Praca 
w GROM-ie dawała mi zawsze poczucie bezpieczeń-
stwa. Mieliśmy najlepsze wyszkolenie i najlepszy 
sprzęt”, mówi żołnierz. 

Po pierwszej misji przyszły kolejne. W 2011 roku, 
gdy po raz czwarty wyjechał pod Hindukusz, wydarzył 
się wypadek. „Dostaliśmy zadanie i wiedzieliśmy, że to 
będzie ciężka robota. Naszym celem była fabryka im-
prowizowanych urządzeń wybuchowych”, wspomina. 
Nie był to jednak zwykły skład, bo z danych wywiadow-
czych wynikało, że terroryści szkolą tam swoich ludzi. 
Uczą, jak robić i podkładać ładunki. „Zwykle takie ak-
cje przeprowadzamy w nocy, ale tym razem musieliśmy 
ruszyć za dnia”, mówi Arek. „Podzieliliśmy się na dwie 
grupy. Jedna szturmowała obiekt, druga, w której byłem 
ja, miała wyłapywać tych, którym uda się uciec z bu-
dynku. Jeden z terrorystów ostrzelał nas podczas 
ucieczki, a potem ukrył się w położonych niedaleko za-
budowaniach. Doszło do wymiany ognia i wtedy zosta-
łem trafiony w kamizelkę, radio i prawą nogę. Cały czas 
byłem przytomny, ale nie mogłem się podnieść. Miałem 
w udzie dziurę wielkości pięści”.

Nie czuł bólu. „Poziom adrenaliny był tak wysoki, że 
nie cierpiałem. Sam zatamowałem krwotok, a chwilę 
później byłem już na pokładzie śmigłowca. Kiedy lecieli-
śmy do bazy, prosiłem medyka, żeby poprawił mi nogę, 
bo była bezwładna i dziwnie leżała. Tyle pamiętam”, 
wspomina żołnierz. Kolejna stop-klatka to przebudzenie 
po jednej z wielu operacji w Ramstein. „Kiedy na chwilę 
odzyskałem przytomność, usłyszałem rozmowę lekarzy: 
»Sprawdź, czy nie trzeba będzie amputować«. Na szczę-
ście krążenie w nodze wróciło”, opowiada „Motyl”.

NA DRUGIE MAM LUCKY
Po kilku dniach został przetransportowany do Polski. 

„Chciałem być bliżej rodziny i przyjaciół”, mówi. Tam 
ponownie był operowany i rozpoczął rehabilitację, ze 
specjalistami i samodzielnie. „Codziennie była przy 
mnie żona, motywowali mnie także koledzy z GROM-u. 
Przychodzili, przynosili sprzęt do ćwiczeń i wspierali”, 
mówi Arek. Ból bywał nie do zniesienia. Dostawał moc-
ne leki, które z czasem wpłynęły na pogorszenie wzro-
ku. Lekarze zdecydowali o zmniejszeniu środków, które 
hamowały dolegliwości. „Miałem przeczulicę. Każdy 
dotyk czułem kilkadziesiąt razy mocniej”, wspomina. 
Z czasem sytuacja się ustabilizowała, a rehabilitacja 
przynosiła efekty. „Motyl” wstawał z łóżka i o własnych 
siłach pokonywał coraz dłuższe dystanse. „Nigdy się nie 
poddałem. Zawsze wierzyłem, że wrócę do sportu 

i służby. Robiąc kolejne kroki, byłem pewien, że niemal 
za chwilę znów włożę mundur”, opowiada. 

Lekarze ostudzili jednak jego zapał. „Podczas kon-
sultacji z profesorem usłyszałem, że zanim zacznę sa-
modzielnie chodzić, minie przynajmniej pięć lat, a do 
sportu raczej w ogóle nie wrócę”, wspomina „Motyl”. 
„To chyba był jedyny moment, kiedy się załamałem, 
ale zwątpienie trwało naprawdę krótko. Pielęgniarka 
wywiozła mnie na wózku z gabinetu. Minęło dosłow-
nie kilkanaście sekund, kiedy poprosiłem ją, żeby za-
wróciła. Zapytałem wówczas lekarza: »Wie pan, jak 
mam na drugie imię? Lucky! I na pewno mi się uda«. 
Do dziś nie mam pojęcia, skąd wziął mi się ten  
Lucky”, śmieje się „Motyl”. „Ale obietnicę wówczas 
złożoną spełniłem”.

Sukces jest wynikiem niezwykłej determinacji Arka. 
Podczas rehabilitacji okazało się, że ma uszkodzone 
nerwy w nodze. Przeszedł więc kolejną, siódmą już 
operację. Później były niezliczone godziny rehabilitacji, 
różnego rodzaju zabiegi, np. akupunktura. Pierwszy krok 
bez kul zrobił pół roku po wypadku. Po roku wrócił do 
służby w zespole bojowym. Wrócił także do sportu. 
W 2013 roku ukończył kurs instruktorski krav magi na 
poziomie expert. „Noga nie była w pełni władna, ale i tak 
trenowałem. Mogę nią kopać, choć nie ma ona takiej siły, 
jak przed wypadkiem. Inna rzecz, że nie odczuwam w tej 
nodze bólu. Podczas zawodów może to być nawet atu-
tem”, śmieje się Arek. W 2014 roku zdobył Puchar Świa-
ta w kick boxingu, trzecie miejsce w mistrzostwach Euro-
py oraz wicemistrzostwo Polski. W 2015 wywalczył brą-
zowy medal podczas mistrzostw kraju. 

SPLECIONE ŻYCIORYSY
Arek z Tomkiem poznali się w Afganistanie. Do wy-

padków z ich udziałem doszło dzień po dniu, czyli  
22 i 23 lipca 2011 roku, byli więc transportowani tym 
samym śmigłowcem do Bagram, a później razem wróci-
li do kraju. „Od razu się zakumplowaliśmy”, wspomina 
„Motyl”. Żołnierze spotykali się również w WIM-ie. 
Leżeli na innych oddziałach, ale mimo to się widywali. 
„Odwiedzaliśmy się, by wspólnie pożartować, pośmiać 
się z siebie, pocieszyć wzajemnie”, mówi Arek. 

Tomek wyszedł ze szpitala wcześniej, a znajomość 
żołnierzy się trochę rozluźniła. Nie przypuszczali, że 
los zetknie ich ponownie. Tak się stało w połowie maja. 
W hali Legii Warszawa weterani stanęli na ringu. Ich 
sportowy pojedynek został zaaranżowany na potrzeby 
filmu o weteranach misji. Dokument, pod roboczym ty-
tułem „Semper Fidelis”, reżyseruje Petro Aleksowski. 
Choć jednogłośnie na punkty wygrał Arek, to tutaj wer-
dykt nie był najważniejszy. n
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Doświadczenie i wiedzę zdobywał w trakcie mi-
sji zagranicznych. Wyjeżdżał sześć razy: do 
Syrii, Kosowa (dwukrotnie), Iraku (dwukrot-
nie) i Afganistanu. „Ciągnęła mnie tam chęć 

przeżycia przygody, chciałem też się sprawdzić”, przy-
znaje. Uważa, że żołnierska droga wiedzie przez misje. 
Tych, którzy nie wyjechali, nazywa wojskowymi. Dziś 
Robert Polak, zwany „Borsukiem”, sierżant Wojska Pol-
skiego i były żołnierz Zgrupowania Bojowego „Alfa”, 
szkoli młodszych. 

W MUNDURZE
Żołnierzem chciał być od zawsze. „Wiedziałem, że 

wcześniej czy później włożę mundur”, podkreśla. Po-
czątkiem jego przygody z wojskiem był Strzelec, orga-
nizacja o charakterze proobronnym, którą w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z kolegami reak-

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

Borsuk na szkoleniu
Przeszedł długą drogę: od szkółki kaprali w Białobrzegach 

do VII zmiany PKW w Afganistanie.
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tywował w Lublinie. „Wyjeżdżaliśmy do lasu i sami 
przeprowadzaliśmy szkolenie”, żartuje. Po maturze 
zgłosił się na ochotnika do desantu, bo, jak każdy mło-
dy chłopak, chciał być komandosem.

Na początku trafił do 6 Brygady Desantowo-Szturmo-
wej w Krakowie, ale żołnierskiego rzemiosła nauczył 
się w 3 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie. Zdo-
byte umiejętności doskonalił na misjach oraz w 2 Hru-
bieszowskim Pułku Rozpoznawczym.

Misja misji nierówna. W 1998 roku w Syrii zaledwie 
kilka razy użył karabinu na obowiązkowym strzelaniu, 
w 2002 roku w Kosowie po raz pierwszy zetknął się 
z żołnierzami armii amerykańskiej – „zielonymi bereta-
mi”. „Sporo się nauczyłem, współdziałaliśmy w małych 
grupach na poziomie plutonu, zakładaliśmy punkty ob-
serwacyjne, tropiliśmy przemytników. W Polsce w »zme-
chu« nie wykonywaliśmy takich zadań”, wspomina.

61Po 18 latach służby 
w armii Robert Polak 

podjął  decyzję 
o odejściu do cywila. 
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Jednak dopiero w Iraku (na V 
i IX zmianie PKW) po raz 
pierwszy usłyszał świst poci-
sków przelatujących mu nad 
głową. Wtedy też zginął pierw-
szy żołnierz z jego plutonu. 
Mocno przeżył tę śmierć, bo, 
jak mówi, „znajoma twarz boli 
bardziej”. Zarówno w Iraku, jak 
i potem, na VII zmianie PKW 
Afganistan (uważanej za jedną 
z najtrudniejszych i najbardziej 
krwawych), był dowódcą druży-
ny zmotoryzowanej. Został od-
znaczony Gwiazdą Iraku (dwu-
krotnie), Gwiazdą Afganistanu 
oraz Krzyżem Zasługi za Dzielność. 

Podczas misji w Afganistanie zaczął prowadzić 
dziennik. Nie uważa się za pisarza (choć w szkole śred-
niej polonistka chwaliła jego styl, a ganiła ortografię), ale 
czuł wewnętrzny przymus, aby przelewać na papier swo-
je myśli i emocje, opisywać wydarzenia. „Pisałem dla ko-
legów, którzy zostali w Polsce, a chcieli wiedzieć, co się 
ze mną dzieje”, wyjaśnia. Kolejne wpisy zamieszczał na 
wewnętrznym forum stworzonym przez grupę przyjaciół, 
zafascynowanych militariami, surwiwalem i ASG. „To 
oni motywowali mnie do pisania”, przyznaje.

Dziennik Roberta Polaka zainteresował doktora histo-
rii, który namówił żołnierza na wydanie go drukiem. 
Docenił pełną emocji relację, wyrażaną dosadnym, nie-
kiedy wręcz „grenadierskim” językiem. I tak na wysta-
wowych oknach lubelskich księgarni pojawił się „Ra-
port Borsuka. ISAF nie dla idiotów”. Książka była re-
klamowana jako „pierwsza wydana drukiem relacja 
żołnierza WP uczestniczącego w misji w Afganistanie”. 

W CYWILU
Po 18 latach służby w armii Robert Polak podjął de-

cyzję o odejściu do cywila. Sposób na dalsze życie, już 
bez munduru, wybrał zgodnie z dotychczasowymi do-
świadczeniami. Zajął się zawodowo m.in. szkoleniami 
militarnymi i strzeleckimi, a także organizacją obozów 
surwiwalowych. Opowiada o tym, co sam przeżył i cze-
go się nauczył. Szkoli też uczniów klas mundurowych 
oraz członków lubelskich organizacji proobronnych, 
m.in. Legii Akademickiej (założonej przez studentów 
KUL-u, którzy chcą związać przyszłość z wojskiem), 
a także „strzelców” – Jednostka Strzelecka 2010 Lublin 
jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji 
pozarządowej pod nazwą Związek Strzelecki „Strzelec” 
Organizacja Społeczno-Wychowawcza.

Ostatnio wiele mówi się 
o tym, że organizacje proobron-
ne mają wspierać obronę teryto-
rialną. Robert Polak uważa, że 
ludzie, którzy znają teren, to 
najlepsza partyzantka. „Jeśli ar-
mia będzie chciała sięgnąć po 
zmotywowanych rekrutów, to 
w Lublinie będzie wielu kandy-
datów”, twierdzi. Jednostki OT 
widzi jako lekką piechotę – do-
brze wyszkoloną w obserwacji 
i rozpoznaniu, która może chro-
nić także obiekty państwowe. 
Uważa, że na linii frontu powin-
ni walczyć żołnierze.

Podzieleni na drużyny kursanci trenują m.in. porusza-
nie się na polu walki, budowanie i maskowanie stano-
wisk ogniowych. Dostają też różne zadania taktyczne, 
np. jedna grupa zakłada bazę, druga ma ją odnaleźć 
i zniszczyć, posługując się karabinkami ASG. 

„Jest trochę więcej śmiechu i mniej powagi niż 
w wojsku, ale to nie jest zabawa”, mówi o szkole-
niach Robert Polak. „Staram się przekazać im swoją 
wiedzę. Czasem muszę wytłumaczyć, dlaczego trze-
ba się położyć w danym miejscu w błocie, a nie prze-
biec 10 m dalej”.

Uczy podstaw taktyki, dyscypliny oraz zachowania 
i przemieszczania się na polu walki – w terenie leśnym 
oraz zurbanizowanym. Nie zapomina także o musztrze 
i regulaminach. Organizuje marsze kondycyjne, pod-
czas których uczestnicy pokonują nawet kilkadziesiąt 
kilometrów. „Aby sprawnie poruszać się np. w lesie, 
trzeba także poznać podstawy topografii, umieć posłu-
żyć się kompasem, wiedzieć, co to azymut i jak czytać 
mapę”, tłumaczy. „Na obozach surwiwalowych uczy-
my się, jak rozpalać ognisko, zbudować schronienie, 
zdobyć w lesie żywność czy uzdatnić wodę do picia. 
Staż surwiwalowy to minimum trzy noce spędzone 
w lesie”, podkreśla.

Kolejne szkolenia dotyczą budowy broni i posługiwa-
nia się nią. Robert opowiada np. jak działa kbk AK, M4, 
omawia podstawowe postawy strzeleckie. Ważna jest 
także praktyka, więc w programie są strzelania z kbks 
i kbk AK/AKMS oraz M4.

Dziś Robert Polak łączy pracę z nauką – jest stu-
dentem na II roku bezpieczeństwa narodowego na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. 
„Studia dają mi szersze spojrzenie na zagadnienia 
bezpieczeństwa. Czasem lubię porównać teorię 
z praktyką”, mówi.               n

DZIENNIK  
ROBERTA  
POLAKA ZAINTE-
RESOWAŁ DOK-
TORA HISTORII, 
KTÓRY NAMÓ-
WIŁ ŻOŁNIERZA 
NA WYDANIE  
GO DRUKIEM 
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Moja książka życia: „Srebrniki  

Judasza” Scotta McBaina.
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Data i miejsce urodzenia: 

22 kwietnia 1983 roku, 

Kętrzyn.

W wojsku służy od: 14 stycznia 

2010 roku.

Tradycje wojskowe: brak.

Edukacja wojskowa: kurs nurka III klasy.

ST. SZER. 
RADOSŁAW SIKORA

Co robię po służbie: dużo czasu spę-

dzam z rodziną. Oprócz tego sporo bie-

gam oraz przygotowuję się do egzami-

nów do szkoły podoficerskiej.

Misje i ćwiczenia: za mną wiele ćwi-

czeń i wyjazdów na poligon. Obecnie 

kończę swoją pierwszą misję wojskową. 

Jestem żołnierzem XXXIII zmiany PKW 

w Kosowie. 

Najlepsza broń: jestem przeciwlotni-

kiem, dlatego dla mnie jest to armata 

przeciwlotnicza ZU-23-2K. Niezależnie 

jednak od uzbrojenia, najlepszą bronią 

jest dobrze wyszkolony żołnierz.

Zostałem żołnierzem, bo: pracą w woj-

sku zacząłem interesować się dopiero 

podczas zasadniczej służby wojskowej, 

którą odbyłem w 15 Mazurskim Batalio-

nie Saperów. Na moją decyzję wpłynęło 

także to, że zostałem skierowany na kurs 

nurka. To było ciekawe wyzwanie!

Moje największe osiągnięcie: 

mam nadzieję, że ciągle jest 

przede mną. Chciałbym ukoń-

czyć szkołę podoficerską i kon-

tynuować służbę jako podofi-

cer Wojska Polskiego. Ponie-

waż lubię bieganie, to za 

sportowe osiągnięcie uznaję 

także zajęcie trzeciego miej-

sca w biegach przełajowych 

na szczeblu brygady. W przy-

szłości zawalczę o kolejne 

zwycięstwa.  

Gdybym mógł 
zmienić coś  
w wojsku: 
chciałbym, aby  
w armii 
organizowano 
więcej kursów 
podoficerskich.

Przełomowe wydarzenie 
w życiu: narodziny synka 
w 2009 roku.

Gdybym nie został 
żołnierzem, byłbym dziś: 
prawdopodobnie 
służyłbym w innych 
formacjach 
mundurowych.

W umundurowaniu polskiego żołnierza 

podobają mi się: jego trwałość i funkcjo-

nalność.

Niezapomniany film: „Jeniec. 

Tak daleko jak nogi poniosą” 

w reżyserii Hardy’ego Martinsa.

Zajmowane stanowisko: celowniczy 

w 2 Baterii Przeciwlotniczej dywizjonu 

przeciwlotniczego 15 Giżyckiej Brygady 

Zmechanizowanej.
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Zderzenia z paragrafem
Nasi eksperci rozwiązują Wasze problemy z interpretacją 

przepisów prawnych. Zachęcamy do zadawania pytań: 
niezbednik@zbrojni.pl

CO Z GRATYFIKACJĄ?
Jestem oficerem. Od lat otrzymywałem z woj-
ska gratyfikację urlopową na moją pięciooso-
bową rodzinę. W tym roku syn zaczyna naukę 
na drugim roku studiów wojskowych. Odmó-
wiono mi wypłaty gratyfikacji za niego, tłuma-
cząc, że jest na utrzymaniu wojska. Czy tak 
faktycznie jest?

 Sprawa ta została uregulowana w usta-
wie z 11 września 2003 roku o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych oraz w rozpo-
rządzeniu ministra obrony narodowej 
z 18 marca 2014 roku w sprawie gratyfika-
cji urlopowych żołnierzy zawodowych. 

Zgodnie z przywołaną ustawą, gratyfikacja 
urlopowa zaliczona jest do katalogu należno-
ści pieniężnych żołnierza zawodowego, zaś 
przy ustalaniu jej wysokości uwzględnia się 
małżonka oraz dzieci pozostające na utrzyma-
niu żołnierza zawodowego. W ustawie zdefi-
niowano pojęcie dzieci pozostających na 
utrzymaniu żołnierza zawodowego, zaliczając 
do nich: dzieci własne żołnierza, dzieci jego 
małżonka, dzieci przysposobione i dzieci 
przyjęte na wychowanie do czasu zawarcia 
przez nie związku małżeńskiego, które ponad-
to nie przekroczyły 18. roku życia lub 25. ro-
ku życia w razie uczęszczania do szkoły lub 
odbywania studiów w szkole wyższej albo sta-
ły się niezdolne do pracy lub samodzielnej eg-
zystencji przed osiągnięciem wymienionych 
kryteriów wiekowych. Należy uznać, że po-
wyższe określenie nie definiuje jednak same-
go pojęcia „pozostawania na utrzymaniu”, 

które ma kluczowe znaczenie z punktu widze-
nia postawionego pytania. 

Pozostawanie na utrzymaniu można okre-
ślić jako utrzymywanie się z dochodów osią-
ganych przez inną osobę, w przedstawionym 
przypadku – żołnierza zawodowego. Z jednej 
strony więc osoba, o której mowa w pytaniu, 
zgodnie z ustawą, kwalifikuje się do kręgu 
dzieci pozostających na utrzymaniu, z drugiej 
jednak najprawdopodobniej osiąga własny do-
chód, który wyklucza konieczność jej utrzy-
mywania przez żołnierza zawodowego. Nale-
ży bowiem wziąć pod uwagę, że żołnierze 
pełniący służbę kandydacką otrzymują mie-
sięczne uposażenie, wyżywienie oraz zakwa-
terowanie i z tych względów – co do zasady – 
nie mogą zostać uznani za osoby pozostające 
na utrzymaniu żołnierza zawodowego. W py-
taniu brak jest jednak szczegółowych infor-
macji, pozwalających na jednoznaczne stwier-
dzenie, czy w tym konkretnym przypadku 
łączna wartość otrzymywanych środków po-
zwala synowi na samodzielne utrzymanie, czy 
też w dalszym ciągu pozostaje on na utrzyma-
niu żołnierza zawodowego. n

Podstawy prawne: ustawa z 11 września 2003 roku 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU 2014 
poz. 1414 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 pkt 20, art. 73 
ust. 1 pkt 6, art. 87 ust. 3, art. 130 ust. 1; rozporządze-
nie ministra obrony narodowej z 18 marca 2014 roku 
w sprawie gratyfikacji urlopowych żołnierzy zawodo-
wych (DzU 2014 poz. 411).

DAMIAN MAZANOWSKI,  apl ikant  radcowski

Kancelar ia  Radców Prawnych SC  

K&J Przymęccy
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WYCHOWANIE FIZYCZNE W WOJSKU
Służę w jednostce wojskowej, w której za-
wsze były problemy z instruktorem wychowa-
nia fizycznego, wynikające z braku osób 
z odpowiednimi kwalifikacjami. W ostatnim 
czasie etat instruktora WF-u powierzono pod-
oficerowi, który ma uprawnienia instruktora 
piłki siatkowej. Sprawę, moim zdaniem, roz-
wiązano połowicznie i niezgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra obrony narodowej doty-
czącym zajęć z WF-u w wojsku. 

Czy instruktor sportu jednej dyscypliny mo-
że sam układać program kształcenia wychowa-
nia fizycznego i sportu w jednostce wojsko-
wej? Czy instruktor konkretnej dyscypliny 
sportu może zajmować stanowisko służbowe 
łączące się z wykonywaniem zadań związa-
nych z WF-em i sportem? Czy może przyjmo-
wać egzamin ze sprawności fizycznej żołnie-
rzy zawodowych składający się z różnych dys-
cyplin, m.in. pływania? 

 Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć 
na zadane pytania, dlatego przedstawiamy 
dwuwariantową koncepcję. Nie jesteśmy 
pewni, czy podoficer został mianowany na 
stanowisko instruktora wychowania fizyczne-
go, czy też powierzono mu pełnienie obo-
wiązków na tym stanowisku lub czy wyzna-
czono go do prowadzenia zajęć w ramach po-
wierzonych czynności wykraczających poza 
jego obowiązki służbowe oraz czy ma przygo-
towanie pedagogiczne, tytuł zawodowy magi-
stra lub równorzędny w dziedzinie wychowa-
nia fizycznego. 

Zatem:
1. Jeśli przyjmiemy tezę, iż zajęcia są pro-

wadzone przez żołnierza zawodowego lub pra-
cownika wojska zajmującego etatowe stanowi-
sko służbowe związane z wykonywaniem za-
dań z dziedziny wychowania fizycznego 
i sportu, który ma przygotowanie pedagogicz-

ne oraz tytuł zawodowy magistra wychowania 
fizycznego lub równorzędny albo ukończył 
studia podyplomowe z dziedziny wychowania 
fizycznego i sportu, to po spełnieniu powyż-
szych przesłanek nie ma przeciwwskazań, aby 
np. instruktor jednej dyscypliny sportu mógł 
przyjmować egzamin ze sprawności fizycznej 
żołnierzy zawodowych, składający się z róż-
nych dyscyplin.

2. W przypadku przyjęcia tezy, iż zajęcia są 
prowadzone przez dowódcę pododdziału lub 
żołnierza zawodowego wyznaczonego przez 
dowódcę (dyrektora, komendanta, szefa) do 
prowadzenia zajęć w ramach powierzonych 
czynności wykraczających poza jego obowiąz-
ki służbowe, który ma tytuł zawodowy magi-
stra wychowania fizycznego lub równorzędny, 
lub ukończył studia, o których mowa w pkt. 1, 
lub ukończył szkolenie specjalistyczne w wy-
miarze co najmniej 126 godzin, lub posiada 
świadectwo dojrzałości i jest trenerem ewentu-
alnie instruktorem sportu w rozumieniu prze-
pisów ustawy z 25 czerwca 2010 roku o spo-
rcie, to po spełnieniu powyższych przesłanek, 
taka osoba może prowadzić zajęcia, jednakże 
tylko pod nadzorem merytorycznym osób, 
o których mowa w pkt. 1. n

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

URSZULA PODLIPSKA, apl ikant  radcowski

Kancelar ia  Radców Prawnych SC  

K&J Przymęccy

Podstawy prawne: ustawa z 11 września 2003 roku 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU 2014 
poz. 1414 ze zm.) – art. 50a ust. 1, 1a; rozporządzenie 
ministra obrony narodowej z 16 czerwca 2014 roku 
w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego 
i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach or-
ganizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej 
lub przez niego nadzorowanych (DzU 2014 poz. 890) – 
§5 ust.1 pkt. 2 lit. c; ustawa z 25 czerwca 2010 roku 
o sporcie (DzU 2016 poz. 176) – art. 41.
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Świadczenie pomagające sfinansować wynajem mieszka-
nia na cywilnym rynku lub spłacać kredyt na mieszka-

nie otrzymuje rocznie ponad 50 tys. żołnierzy. Choć 
w wielu miejscowościach ceny wynajmu wzrosły, wyso-
kość tej należności od sześciu lat się nie zmieniła. 

Na problem zwrócił uwagę m.in. Rafał Weber, poseł 
PiS-u i członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej,  
autor poselskiej interpelacji do MON-u. Do parlamenta-
rzysty zwrócili się żołnierze służący w jednostkach w Ni-
sku, gdzie świadczenie mieszkaniowe jest najniższe 
z możliwych w całym kraju. „Na wzrost cen wynajmu 
lokali wpływ miało m.in. przeniesienie się w 2011 roku 
do garnizonu niskiego dwóch jednostek wojskowych, 
a także sąsiedztwo Stalowej Woli, miasta większego 
i szybko się rozwijającego”, mówi poseł.

Kwestia tatuaży żołnierzy jest uregulowana w rozporzą-
dzeniu ministra obrony narodowej, dotyczącym orze-

kania o zdolności do zawodowej służby wojskowej. Przepi-
sy zostały znowelizowane w ubiegłym roku i obowiązują 
od 6 czerwca 2015 roku. Choć nie zabraniają one żołnie-
rzom tatuowania ciała, to nie każdy tatuaż jest dozwolony. 
Jako szpecące i będące jednocześnie przeciwwskazaniem 
do służby są kwalifikowane np. tatuaże twarzy, szyi 
i przedramion. „Obowiązujące regulacje powodują restryk-
cyjną politykę, blokującą karierę w wojsku dla chętnych 
z tatuażami, bez względu na przekaz posiadanego tatu-
ażu”, mówi Paweł Szramka, poseł Kukiz ’15 i były żoł-
nierz zawodowy. Z interpelacją w tej sprawie zwrócił się 
do MON-u. „W pełni rozumiem zakaz posiadania tatuaży 
na twarzy i szyi powyżej kołnierzyka. To części ciała wi-
doczne, nawet wtedy, gdy żołnierz jest w pełnym umundu-
rowaniu. Za niezrozumiałe natomiast uważam obostrzenie 
w wypadku zdobień na przedramionach, które w czasie 

/  S P R A W Y  Ż O Ł N I E R Z Y

Wyższe świadczenia 
mieszkaniowe?

Tatuaże u zawodowców

Resort obrony narodowej prowadzi analizy 
dotyczące zwiększenia kwoty świadczenia 

mieszkaniowego dla żołnierzy.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących 
posiadania tatuaży przez kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Wiceminister obrony Bartłomiej Grabski w odpowie-
dzi na poselską interpelację przyznał, że w resorcie obro-
ny narodowej są obecnie prowadzone analizy dotyczące 
urealnienia wysokości świadczenia. Szczególnie są roz-
patrywane kwoty współczynników świadczenia w relacji 
do średnich cen wynajmu mieszkań w poszczególnych 
garnizonach. Dopiero po zakończeniu analiz będą znane 
szczegóły dotyczące tego, o ile i kiedy mogłaby się zmie-
nić stawka świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość stawki 
podstawowej świadczenia mieszkaniowego wynosi 300 zł. 
Kwotę mnoży się przez tzw. współczynnik, inny dla każde-
go garnizonu, uzależniony m.in. od ceny rynkowej najmu 
lokali mieszkalnych położonych na danym terenie. Najniż-
szy współczynnik (300x1 = 300 zł) obowiązuje np. w gar-
nizonach: Drawsko Pomorskie, Nisko, Trzebiatów, Wę-
drzyn, najwyższy zaś (300x3 = 900 zł) m.in. w Bydgosz-
czy, Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Warszawie.

W 2015 roku świadczenie mieszkaniowe pobierało 
52 050 żołnierzy, głównie szeregowych zawodowych 
i podoficerów. Ogólnie na jego wypłatę MON przezna-
czyło 400 669 tys. zł. Szacuje się, że w 2016 roku z te-
go rodzaju świadczenia będzie korzystać 54 385 żoł-
nierzy. PG/PZ

działań bojowych i w warunkach służby są przecież zakry-
te”, uważa poseł Szramka. 

Według Bartosza Kownackiego, sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej, być może przepisy wkrót-
ce się zmienią. „Centralna Wojskowa Komisja Lekarska 
w Warszawie analizowała wnioski z prac komisji orzecz-
niczych, dotyczące osób ubiegających się o powołanie do 
zawodowej służby wojskowej. Zebrane doświadczenia 
oraz ocena wystąpień kierowanych do ministra obrony na-
rodowej przez placówki orzecznicze i obywateli przema-
wiały za rozważeniem zmiany przepisów wspomnianego 
rozporządzenia”, wskazał wiceminister Kownacki. 

Resort obrony chce powrócić do wcześniejszych roz-
wiązań, kiedy to lekarze orzecznicy mieli możliwość in-
dywidualnej oceny każdego przypadku. W praktyce to 
lekarz będzie decydował o tym, czy dany tatuaż jest 
szpecący i faktycznie może być przeszkodą w ubieganiu 
się o powołanie do służby zawodowej. PZ/PG

n

n
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Sprawa dotyczyła żołnierza poszkodowanego 
w misji poza granicami kraju, który uległ 

wypadkowi. Ministerstwo Obrony Narodowej 
odmówiło mu przyznania statusu weterana po-
szkodowanego z uwagi na brak protokołu po-
wypadkowego. We wniosku o ponowne rozpo-
znanie sprawy były żołnierz zawodowy argu-
mentował, że protokół musi się znajdować 
w aktach archiwalnych jednostki wojskowej. 
On sam nigdy takiego dokumentu nie otrzymał, 
a tym samym nie może ponosić negatywnych 
skutków zaniedbań ze strony właściwego orga-
nu. Zaznaczyć przy tym należy, że była to jedy-
na przeszkoda, która w ocenie MON-u unie-
możliwiała przyznanie statusu weterana po-
szkodowanego. 

Zainteresowany złożył skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
WSA zwrócił uwagę na fakt, że sam brak pro-
tokołu, przy jednoczesnym istnieniu innych 
dokumentów potwierdzających zaistnienie wy-
padku, w tym również przyznanie odszkodo-
wania, nie może się stać powodem wydania 
decyzji o odmowie przyznania statusu wetera-
na poszkodowanego. Ponadto sąd zauważył, że 
organ nie podjął czynności zmierzających do 
wyjaśnienia wątpliwości powstałych w związ-
ku z badaną dokumentacją. 

MON nie zgodził się ze stanowiskiem wy-
rażonym w uzasadnieniu wyroku WSA 
w Warszawie i złożył od niego skargę kasa-
cyjną. 7 kwietnia 2016 roku Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie w sprawie 
o sygn. akt. I OSK 1371/14 oddalił skargę ka-
sacyjną, złożoną od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie (spra-
wa o sygn. akt. II SA/Wa 1106/13), uznając 
zarzuty w niej postawione za nieuzasadnione. 
Na mocy tego wyroku sąd uchylił zaskarżoną 
decyzję MON-u dotyczącą odmowy przyzna-
nia żołnierzowi statusu weterana poszkodowa-
nego. Wyrok NSA jest prawomocny.

Z przedstawionego stanu faktycznego wyni-
ka wprost, że MON, prowadząc postępowanie, 
które co do zasady miało zmierzać do wydania 
decyzji w sprawie nabycia przez wnioskodaw-
cę uprawnienia do statusu weterana poszkodo-
wanego, cały ciężar dowodu przerzucił na oso-
bę wnioskodawcy. Takie zachowanie organu 
w sposób oczywisty uchybiało przepisowi 
art. 7 kodeksu postępowania administracyjne-
go. W artykule tym jest mowa, że ,,w toku po-
stępowania organy administracji publicznej 
stoją na straży praworządności, z urzędu lub na 
wniosek stron podejmują wszelkie czynności 
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając 
na względzie interes społeczny i słuszny inte-
res obywateli”. 

Niewątpliwie organ prowadzący postępowa-
nie był wyposażony w wiele skutecznych na-
rzędzi administracyjnych, pozwalających na 
wyjaśnienie wątpliwości, które nasunęły się 
przy rozpoznawaniu wniosku. Już w sytuacji, 
gdy wnioskodawca zasygnalizował, że nigdy 
nie otrzymał protokołu powypadkowego,  
organ na podstawie art. 9 k.p.a. powinien 
z urzędu podjąć czynności mające na celu 
ustalenie, dlaczego, pomimo takiego obowiąz-
ku, organ prowadzący postępowanie powy-
padkowe nie doręczył żołnierzowi jednego eg-
zemplarza protokołu. Zaznaczyć należy, że za-
wsze, gdy ma miejsce sytuacja, w której po 
jednej stronie występuje obywatel, a po dru-
giej organ administracji i na jego czele urzęd-
nik, mamy do czynienia z postępowaniem 
o charakterze władczym. Wówczas to organ 
musi przedstawić dowody na potwierdzenie 
działania w zgodzie z powołanymi powyżej 
zasadami. To on bowiem dysponuje wiedzą 
specjalistyczną i odpowiednimi narzędziami 
administracyjnymi. 

N I E Z B Ę D N I K  /  Z  W O K A N D Y

Walka o status  
weterana poszkodowanego 
Brak protokołu powypadkowego nie może się stać powodem 

odmowy przyznania statusu weterana poszkodowanego.

n

ROBERT KŁOSIŃSKI



nr 6 / CZERWIEC 2016 / POLSKA ZBROJNA

ARMIA / NIEZBĘDNIK68

Podstawy prawne: ustawa z 30 stycznia 2016 roku o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU 2016 
poz. 308) – art. 120; ustawa z 21 listopada 1967 roku o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(DzU 2004 nr 241 poz. 2416, z późn. zm.) – art. 133a.

Drodzy Czytelnicy, jeśli macie pytania dotyczące przepisów prawnych dla weteranów, przysyłajcie je na adres: niezbednik@zbrojni.pl

Jestem weteranem poszkodowanym. Czy mogę skorzy-
stać z pomocy rekonwersyjnej? Jeśli tak, to jakie doku-
menty i gdzie muszę złożyć?

 W „Polsce Zbrojnej” nr 2/2016 ukazał się artykuł do-
tyczący udzielania pomocy weteranom poszkodowa-
nym, którzy chcą się uczyć lub studiować. Uzupełnie-
niem do tej wiadomości jest informacja, że weteran po-
szkodowany, jak każdy uprawniony żołnierz, może 
skorzystać z pomocy, którą wojsko oferuje w ramach 
rekonwersji kadry. W związku np. z przekwalifikowa-
niem zawodowym może on otrzymać pieniądze na do-
wolną formę zdobycia lub podwyższenia umiejętności. 
Weteran sam wybiera, w jakiej instytucji szkolącej chce 
zdobyć zawód. Warunkiem uzyskania pomocy jest reali-
zowanie jej w instytucjach uprawnionych do prowadze-
nia kształcenia. W ramach tej formy pomocy mogą być 
pokrywane także koszty 20 przejazdów do placówki 
szkolącej i z powrotem oraz 30 noclegów.

Pomoc jest udzielana na podstawie wniosku (do po-
brania na www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne/rekon-
wersja), kierowanego do dyrektora wojskowego biura 
emerytalnego właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania. Wniosek można wysłać za pośrednictwem 
szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub komen-
danta wojskowej komendy uzupełnień, ale także za po-
średnictwem dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywi-
zacji Zawodowej czy kierownika ośrodka aktywizacji 
zawodowej właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania składającego wniosek. 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, imię 
ojca, PESEL, adres, numer telefonu, nazwę przekwalifi-
kowania zawodowego, nazwę firmy szkoleniowej, jej ad-
res, NIP i REGON, termin i koszt przekwalifikowania, 
koszty przejazdów i zakwaterowania, informacje doty-
czące uzyskanej pomocy rekonwersyjnej. Do wniosku 
weteran poszkodowany musi dołączyć dokumenty: 
o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, o przyzna-
niu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub 
choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby 
wojskowej poza granicami państwa, potwierdzający wy-
sługę lat służby, w tym zawodowej, zaświadczenie 
z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do szkoleń. W wy-
padku refundacji konieczne jest przesłanie zaświadcze-
nia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym 
oraz oryginału dokumentu potwierdzającego wniesione 

opłaty. W razie nieukończenia przekwalifikowania za-
wodowego z winy uprawnionego, refudacja podlega 
zwrotowi. 

Należy przypomnieć, że weteran poszkodowany może 
dodatkowo skorzystać z doradztwa zawodowego i po-
średnictwa pracy, prowadzonych bezpłatnie przez każdy 
rekonwersyjny ośrodek aktywizacji zawodowej.

WETERANI PYTAJĄ

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!
Więcej informacji można uzyskać  
w Centralnym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej 
w Warszawie (tel. 261 826 679,  
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl)

Weterani poszkodowani – pomoc 
finansowa (w zł) w formie 
przekwalifikowania zawodowego 
w latach 2013–2015
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Witam panów podoficerów i szeregowych. Z entuzjazmem, jak sądzę, za-
czynamy kolejny tydzień szkolenia. Cały pluton w komplecie?

– Prawie cały, panie poruczniku, bo kpr. Zacharek wykazuje nieobecność. 
– Nie ma największego twardziela? Co się z nim dzieje?
– Kpr. Zacharek uczestniczył w szkoleniu surwiwalowym.
– Nie przetrwał szkoły przetrwania?
– W sumie to przetrwał, ale nie bardzo. Byliśmy wczoraj u niego, przy ło-

żu boleści, to trochę opowiedział. Najpierw przeciągnęli ich przez bagno… 
– I to było najgorsze, bo tak z tego bagna capiło, że kapral stracił smak 

i węch… A potem zabrał się do nich instruktor od leśnej kuchni. Na wejściu 
powiedział, że w przyrodzie wszystko jest jadalne. Powyciągał jakieś robale 
i dał im do wyboru gotowanie na nich rosołu albo konsumpcję żywcem. 

– Potem robili wiosenną sałatkę. Kapral nawet podyktował mi przepis, 
o proszę: bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mniszek, stokrotka, ziarnopłon, 
liście brzozy i pokrzywa… Te rośliny trochę się chłopakom pomyliły, ale 
skoro instruktor mówił, że w przyrodzie wszystko jest jadalne… 

– Rozumiem, że kpr. Zacharek cierpi, ale żyje. Zaszkodził mu ten robal 
czy bluszczyk kurdybanek? 

– Przede wszystkim lekarz, bo zapisał kapralowi 
dietę. A jak głodnego głodem leczyć? 

– Poszedł więc użalić się do Magdy. A tam, przy-
szła teściowa, łzy w oczach i do garów. Odkarmiły go 
za cały tydzień postu! Po prostu się przeżarł.

– No cóż, żeby przetrwać kurs przetrwania, trzeba 
mieć końskie zdrowie. 

P I O T R  
B E R N A B I U K

Bluszczyk 
kurdybanek 

n
n

n

15 baldachów kwiatów czarnego bzu, szklanka mąki 
pszennej, dwa jajka, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 
szklanka kefiru, szczypta soli, olej do smażenia, cukier puder 
do posypania

Dwie szklanki leśnych poziomek, 
0,5 l śmietanki kremówki, 
3/4 szklanki cukru, trzy żółtka, 
listki mięty

Poziomki delikatnie opłukać i wy-
suszyć. Większość owoców 

zmiksować. Żółtka utrzeć z cukrem, 
osobno ubić śmietankę. Połączyć ją 
z jajkami i musem z poziomek. Ma-
sę włożyć do maszynki do lodów 
i włączyć mieszanie na pół godziny. 
Po tym czasie lody przełożyć do za-
mrażalnika na dwie godziny. Jeśli 
nie ma w domu maszynki, masę 
wlać do pojemnika i włożyć do za-
mrażarki, co godzinę wyjmować 
i mieszać. Lody podawać posypane 
świeżymi poziomkami i udekorowa-
ne listkami mięty.

Poziomka rośnie w całym kraju, 
owocuje w czerwcu i lipcu. Można 
z niej robić dżemy, marmolady, soki 
i syropy. Napar z liści stosuje się 
w stanach zapalnych nerek, w celu 
poprawienia metabolizmu, jest też 
łagodnym środkiem przeciwbiegun-
kowym. AD

Składniki na ciasto dokładnie wy-
mieszać. Powinno być dość rzad-

kie, aby placki nie były za grube, bo 
wtedy nie dosmażą się w środku. Je-
śli ciasto wyszło zbyt gęste, dolać 

trochę wody. Kwiaty włożyć na 
chwilę do zimnej wody, aby wypłu-
kać z nich owady, i osuszyć. Zanu-
rzać w cieście, trzymając za ogonek, 
i kłaść na rozgrzany tłuszcz. Lekko 

Racuchy z czarnego bzu

Lody 
poziomkowe

E K S T R E M A L N E  K U L I N A R I A  /  Ł A T W E

/  T R U D N EZ  Ż O Ł N I E R S K I E G O  K O T Ł A

rozpłaszczyć i smażyć na złoto. 
Odłożyć na papier kuchenny, aby 
odsączyć nadmiar tłuszczu. Przed 
podaniem posypać cukrem pudrem. 

Dziki bez, zwany też czarnym, 
kwitnie w czerwcu i lipcu. Znajdzie-
my go w całym kraju w lasach nad-
rzecznych lub łęgowych. Jego kwia-
ty zawierają witaminy z grupy B 
oraz potas, magnez i sód. Napar 
z nich działa napotnie, przeciw- 
g o r ą c z kowo ,  a n t y w i r u s owo 
i wzmacnia odporność. AD
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HMAS „Farncomb”, jedna 
z sześciu jednostek typu 

Collins, będących 
w wyposażeniu 

Królewskiej Australijskiej 
Marynarki Wojennej
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T A D E U S Z  W R Ó B E L

AUSTRALIA 
DLA BARRACUDY

Zwycięzcą przetargu na dostawę okrętów 
podwodnych dla australijskiej marynarki 

wojennej została francuska grupa przemysłowa 
Direction des Constructions Navales Services. 
Rywalami Francuzów byli Japończycy i Niemcy.
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Z
akup tuzina nowych okrętów 
podwodnych Australijczycy 
zapowiadali od wielu lat. Za-
stąpią one sześć jednostek ty-
pu Collins, przysparzających 
Królewskiej Australijskiej 
Marynarce Wojennej proble-
mów związanych, według do-
niesień mediów, z systemami 
bojowymi oraz napędem. No-
we okręty mają wejść do 
służby na początku lat trzy-
dziestych XXI wieku. 

Jedną z rozważanych opcji 
nabycia następców collinsów był zakup od Ja-
ponii jednostek podobnych do tych typu Sōryū, 
budowanych dla morskich sił samoobrony. Tony 
Abbott, który był premierem w latach 2013– 
–2015, nie zamierzał ogłaszać otwartego prze-
targu, ale chciał wybrać Japonię jako partnera 
strategicznego. Okręty miały powstawać w ja-
pońskich stoczniach, ponieważ, jak uzasadniał 
szef australijskiego rządu, jest zbyt mało czasu 
na przetarg. W jego ocenie japońskie firmy 
stoczniowe miały największe doświadczenie 
w budowie dużych oceanicznych okrętów pod-
wodnych o napędzie konwencjonalnym.

Jednostki typu Sōryū powstają równocześnie 
w stoczniach należących do Mitsubishi Heavy 
Industries i Kawasaki Heavy Industries. Mają 
84 m długości, 2950 t wyporności na po-
wierzchni i 4200 t w zanurzeniu. Jako pierwsze 
japońskie jednostki wyposażono je w silniki 
Sterlinga wyprodukowane przez Kockmus, któ-
re są podstawą napędu niezależnego od powie-
trza. Zapewnia on maksymalną prędkość w za-
nurzeniu 20 w. Okręty typu Sōryū mają sześć 
wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm. Ich bro-
nią są torpedy typu 89 o zasięgu 50 km oraz 
podwodne pociski przeciwokrętowe Harpoon.

Zakup japońskich okrętów podwodnych dla 
australijskiej marynarki wojennej poparli polity-

cy i wojskowi z Waszyngtonu. Amerykanie wi-
dzieli w tym okazję do zwiększenia interopera-
cyjności flot wojennych swych najważniejszych 
sojuszników w rejonie zachodniego Pacyfiku.

Plany związane z budową okrętów podwod-
nych za granicą spowodowały, że rząd Abbotta 
znalazł się w ogniu krytyki opozycji politycznej 
i związków zawodowych. Premierowi zarzuco-
no, że taka decyzja byłaby złamaniem jego 
przedwyborczych obietnic. Irytację przeciwni-
ków opcji japońskiej budził fakt, że z kraju wy-
płynie kilkadziesiąt miliardów dolarów, a tysią-
ce stoczniowców z Australii Południowej może 
stracić pracę. Zarówno opozycja, jak i związ-
kowcy zażądali od władz, by ogłoszono otwarty 
przetarg. Podczas ostrych sporów minister obro-
ny David Johnston stwierdził w listopadzie 
2014 roku, że państwowa firma stoczniowa Au-
stralian Submarine Corporation w Adelajdzie 
jest w stanie zbudować co najwyżej kajak. Za tę 
opinię znalazł się w ogniu krytyki. Kilka tygo-
dni później wyciekły informacje o nadużywaniu 
przez Johnstona rządowej karty kredytowej. 
W grudniu 2014 roku przestał być ministrem, 
a premier Abbott zgodził się na przetarg na do-
stawę okrętów podwodnych.

EUROPEJSCY PRZECIWNICY
W nowej sytuacji do gry o australijski kontrakt 

włączyły się firmy z Europy. Niemiecki holding 
ThyssenKrupp Marine Systems zaoferował Au-
stralijczykom okręt typu 216, którego projekt za-
prezentowano podczas Euronaval 2012. Jednost-
ka o długości 90 m ma mieć 4000 t wyporności 
na powierzchni i napęd niezależny od powie-
trza. Zostanie na niej zamontowanych sześć 
wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm oraz 
pionowe wyrzutnie pocisków rakietowych. Na 
pokładzie zaplanowano miejsce na pojazd dla 
płetwonurków. Oprócz 34-osobowej załogi 
przewidziano koje dla jeszcze 29 osób, np. żoł-
nierzy wojsk specjalnych.
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Jednostki typu Shortfin Barracuda DCNS zaoferowała Australii z wyposażeniem i pakietem uzbrojenia produkcji francuskiej.

Szwedzi, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszej fa-
zie australijskiego programu, gdyż budująca okręty pod-
wodne ich firma Kockmus AB była czasowo pod kontrolą 
ThyssenKrupp Marine Systems, zaproponowali władzom 
w Canberze zaprojektowanie całkowicie nowej jednostki. 
Szybko jednak odpadli z rywalizacji.

W ostatecznej rozgrywce znalazła się oferta złożona 
przez francuską firmę Direction des Constructions Nava-
les Services (DCNS), która zaoferowała Australii jednost-
kę „Shortfin Barracuda Block 1A” o wyporności 4500 t 
i długości 95 m. Jest ona nieco pomniejszoną wersją ude-
rzeniowego okrętu podwodnego „Barracuda” o napędzie 
atomowym, opracowanego dla francuskiej marynarki wo-
jennej. Jedną z niewielu ujawnionych informacji o szcze-
gółach konstrukcyjnych jest ta, że zamiast śrub okręt bę-
dzie miał pędniki wodnoodrzutowe, co uczyni go bardzo 
cichym. I ten projekt wybrali Australijczycy.

ZASKAKUJĄCE ROZSTRZYGNIĘCIE
Na konferencji prasowej 26 kwietnia 2016 roku austra-

lijski premier Malcolm Turnbull ogłosił, że zwycięzcą 
przetargu na dostawę 12 okrętów podwodnych została 
francuska grupa przemysłowa DCNS. Wartość umowy, 
która zostanie podpisana w najbliższych miesiącach, wy-
nosi 50 mld dolarów australijskich (34 mld euro), co czy-
ni ją największą pojedynczą transakcją w handlu bronią 
na świecie. Oferta Francuzów okazała się lepsza od pro-
pozycji przedstawionych przez wspierane przez rząd Japo-
nii firmy Mitsubishi Heavy Industries i Kawasaki Heavy 
Industries oraz niemiecki holding stoczniowy Thyssen-
Krupp Marine Systems GmbH. Kwestią, która wzbudziła 
pewne zaskoczenie po ogłoszeniu wyniku przetargu, była 
wypowiedź szefa DCNS. Hervé Guillou oświadczył, że 
dzięki australijskiemu kontraktowi we francuskich stocz-
niach przybędzie około 4 tys. miejsc pracy. Tymczasem 
politycy w Australii mocno podkreślali, że okręty pod-
wodne będą budowane w kraju, co zapewni 2800–3000 
miejsc pracy. Przy czym ta liczba dotyczy zamówienia 
ośmiu okrętów. Fakt budowy wszystkich jednostek w Au-

stralii potwierdził podczas wizyty w Canberze szef fran-
cuskiego rządu Manuel Valls. 

Podczas gdy Francuzi cieszą się z sukcesu, ich rywale 
analizują, dlaczego ponieśli porażkę w rywalizacji o au-
stralijski kontrakt. W przypadku Niemiec nie było to za-
skoczeniem. W mediach już od kilku miesięcy pojawiały 
się informacje, że z powodów technicznych ich oferta ma 
najmniejsze szanse. „Niemiecka propozycja jest powięk-
szoną wersją mniejszego, już istniejącego okrętu pod-
wodnego, a to technicznie jest ryzykowne”, zacytował 
Reuters w styczniu tego roku anonimowego eksperta. 

Porażkę szczególnie boleśnie odczuwa japoński pre-
mier Shinzō Abe, w którego polityce obronnej ważne 
miejsce zajmuje rozwój eksportu wyrobów przemysłu 
obronnego. Japończycy byli bardzo zaskoczeni rozstrzy-
gnięciem przetargu na okręty podwodne. Oficjalnie mini-
ster obrony gen. Nakatani i sekretarz gabinetu Yoshihide 
Suga wyrazili rozczarowanie australijską decyzją. Nieofi-
cjalnie urzędnicy japońscy przyznają, że niemal do końca 
byli przekonani, że wygrają rywalizację z Francuzami. 
Być może wynikało to z przekonania, że wszystko zostało 
już ustalone przez premierów Abbotta i Abego, a proce-
dura przetargowa jest tylko pro forma. Jako powód długiej 
bierności, a później mało skoordynowanych działań lob-
bingowych Japończyków jest wskazywany m.in. ich brak 
doświadczenia w podobnych procedurach zagranicznych. 
Przez kilkadziesiąt lat z powodu samoograniczeń wpro-
wadzonych przez polityków japońska zbrojeniówka nie 
mogła sprzedawać uzbrojenia do innych państw.

Japońskie media nie są wolne od teorii spiskowych, we-
dług których władze Australii uległy presji Chin. Według 
nich rząd w Canberze nie chciał zaogniać relacji z Peki-
nem, dlatego wybrał ofertę europejską. Eksperci zaś wska-
zują, że decyzja gabinetu Turnbulla ma związek z polity-
ką wewnętrzną. Po prostu australijski premier chciał poka-
zać rodakom, że dba o miejsca pracy dla nich, natomiast 
Japonia nie kwapiła się z budową okrętów podwodnych 
w Australii. Ponoć japońskie ministerstwo obrony i mor-
skie siły samoobrony nie chciały, aby pewne rozwiązania 
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technologiczne wyciekły do Ameryka-
nów, mimo że są oni sojusznikami. 
Tych oporów nie mieli Francuzi. Z dru-
giej strony, emerytowany japoński  
wiceadm. Masao Kobayashi zwrócił 
uwagę na to, że możliwości produkcyj-
ne okrętów podwodnych firm Mitsubi-
shi Heavy Industries i Kawasaki Heavy 
Industries wystarczają tylko na zaspo-
kojenie potrzeb rodzimych sił morskich. 

Innym aspektem, który mógł mieć wpływ na decyzje 
w Canberze, był przewidywany czas używania okrętów 
podwodnych. Projektanci Sōryū tworzyli je z założeniem, 
że będzie to około 20 lat, tymczasem według Australijczy-
ków nowe okręty posłużą co najmniej 30 lat.

FRANCUSKA GRA
Podczas gdy Japończycy zachowywali się nieporadnie, 

Francuzi przeprowadzili szeroko zakrojoną i bardzo efek-
tywną operację lobbingową. Już w połowie listopada 2014 
roku, przy okazji wizyty w Australii prezydenta François 
Hollande’a, rozpoczęła działalność DCNS Australia, spół-
ka zależna DCNS. Posunięciem, które miało ogromne 
znaczenie dla ostatecznego sukcesu Francuzów, było za-
trudnienie przez nich Seana Costella, bliskiego współpra-
cownika ministra Jonhstona. Wcześniej służył on na okrę-
tach podwodnych, potem pracował jako menedżer ds. stra-
tegii w budującej je państwowej firmie Australian 
Submarine Corporation. Jako bliski współpracownik sze-
fa resortu obrony zdobył dużą wiedzę o negocjacjach z Ja-
pończykami. Znał też możliwości i oczekiwania firm ro-
dzimych. Costello przygotował plan działań marketingo-
wych, które DCNS musiała wykonać, by wygrać przetarg. 

Niezwykle istotne było nawiązanie współpracy z ame-
rykańskimi firmami Lockheed Martin i Raytheon, które są 
potencjalnymi dostawcami wyposażenia do australijskich 
okrętów podwodnych. Otóż jednostki typu Shortfin  
Barracuda DCNS zaoferowała Australii z wyposażeniem 
i pakietem uzbrojenia produkcji francuskiej, w którym 
znalazły się ciężkie torpedy F21, pociski przeciwokrętowe 
Exocet i przeciwlotnicze A3SM oraz miny morskie. Jak 
jednak wiadomo, australijska marynarka preferuje amery-
kański system kierowania walką AN/BYG-1 razem z au-
stralijsko-amerykańskimi torpedami Mark 48. DCNS, po-
dejmując współpracę z Amerykanami, zasygnalizowała, 
że jest gotowa zmodyfikować ostateczny projekt okrętu 
zgodnie z wymaganiami Royal Australian Navy.

Bardzo aktywnie od 2014 roku wspierał DCNS francu-
ski minister obrony Jean-Yves Le Drian, który wykorzy-
stywał kontakty polityczne, by promować ofertę spółki 
i przeciwdziałać różnym zagrożeniom. Jednym z nich by-

ła postawa władz USA. Otóż pojawiały 
się doniesienia o amerykańskich naci-
skach, by Canberra wybrała propozycję 
japońską. Ponoć zasugerowano Austra-
lijczykom, że w wypadku innego roz-
strzygnięcia nie uzyskają dostępu do 
najbardziej zaawansowanych systemów. 
Oficjalnie tym doniesieniom zaprzeczy-
ła minister spraw zagranicznych Julie 
Bishop. Dziennik „Le Point” z kolei po-

dał, że w lipcu 2015 roku, podczas spotkania z sekreta-
rzem obrony Ashtonem Carterem, minister Le Drian za-
biegał o neutralność USA w australijskim przetargu.

Francuzi bardzo sprytnie wykorzystali politykę histo-
ryczną. Przykładem jest wizyta ministra Le Driana 1 mar-
ca 2016 roku w Adelajdzie. Oficjalnym powodem było 
przekazanie orderów Legii Honorowej siedmiu wetera-
nom II wojny światowej, mieszkającym w Australii Połu-
dniowej. Francuski polityk spotkał się tam z szefem regio-
nalnego rządu Jayem Weatherillem, z którym rozmawiał 
o przemyśle obronnym.

Według nieoficjalnych opinii francuskich urzędników, 
wspólna historia, fakt bycia sojusznikami podczas wojen 
światowych, ułatwiła rozpoczęcie dyskusji z Australijczy-
kami o okrętach podwodnych. Okazją do tego były wizy-
ty oficjeli z antypodów na cmentarzu w Albany, gdzie 
spoczywają polegli na froncie zachodnim żołnierze z Au-
stralii i Nowej Zelandii. Wysoką rangę nadano tegorocz-
nym uroczystościom z okazji stulecia przybycia pierw-
szych australijskich żołnierzy do Francji podczas I wojny 
światowej. 25 kwietnia 2016 roku, na cmentarzu w Alba-
ny, minister Le Drian wygłosił przemówienie, w którym 
podkreślał sojusznicze więzi między Francją i Australią. 
Następnego dnia ogłoszono rozstrzygnięcie przetargu.

Inny powód wyboru oferty francuskiej zasugerowali 
Aaron Patrick i Phillip Coorey w artykule opublikowa-
nym w „Financial Review”. Według nich na korzyść 
okrętów typu Shortfin Barracuda przemawiał fakt,  
że jest nieco mniejszą konwencjonalną wersją okrętu 
„Barracuda” o napędzie atomowym, tak więc stosunko-
wo łatwo będzie można dokonać zmiany jej napędu. Po-
noć ministerstwo obrony rozważało już tę opcję, jednak 
na razie nie podjęto decyzji. „Australia nie ma wykwali-
fikowanej kadry, doświadczenia, infrastruktury, instala-
cji szkoleniowych i systemu regulacji niezbędnych do 
projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania floty 
okrętów podwodnych o napędzie atomowym”, powie-
działa Marise Payne. Zapytany o tę kwestię Costello 
z kolei odparł ogólnikowo, że decyzja o napędzie nukle-
arnym jest w gestii rządu australijskiego. Niewykluczo-
ne, że w przyszłości ta sprawa powróci. 

PLANY ZWIĄZANE 
Z BUDOWĄ 
OKRĘTÓW  
ZA GRANICĄ 
SPOWODOWAŁY, 
ŻE RZĄD ABBOTTA 
ZNALAZŁ SIĘ 
W OGNIU KRYTYKI 
OPOZYCJI 
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Chciałbym zapytać o rzeczy absolutnie podsta-
wowe. Kiedy odeszliśmy od miecza, szabli 
i łuku, to wymyśliliśmy proch. Jaka jest zdol-
ność polskiego przemysłu do jego produkcji? 

Czy jest to nowoczesny proch? Czy jest używany do 
produkcji amunicji do leoparda, do kraba? Czy Polska 
jest w stanie sama wyprodukować nowoczesny proch do 
pocisków podstawowych dla polskiej armii?”. Na jed-
nym z ostatnich posiedzeń sejmowej podkomisji stałej 
ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji 
technicznej sił zbrojnych poseł Prawa i Sprawiedliwości 
Arkadiusz Czartoryski skierował te pytania do szefa In-
spektoratu Uzbrojenia gen. Adama Dudy, który repre-

K R Z Y S Z T O F  K O WA L C Z Y K 

Wynaleźć proch od nowa  
Polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu brakuje technologii 
do produkcji prochu wielobazowego. W sytuacji kryzysowej 
nasza armia, po wyczerpaniu zapasów amunicji, nie będzie 

miała czym strzelać.
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Teoretycznie wszystko jest w porządku. Media podają, że kolejne typy uzbrojenia, np. czołgi Leopard, będą strzelać polską amunicją.

zentował ministra obrony. „Niestety, z bólem serca mu-
szę powiedzieć, że nie mamy dzisiaj autonomicznej 
zdolności do produkcji podstawowych rodzajów uzbro-
jenia”, odpowiedział generał.

Teoretycznie wszystko jest w porządku. Inspektorat 
w swoich informacjach podkreśla, że 99% amunicji pol-
ska armia kupuje w polskich zakładach. Ogłasza też ko-
lejne umowy na jej zakup u rodzimych producentów. 
Media również podają, że kolejne typy uzbrojenia, 
np. czołgi Leopard czy armatohaubice Krab, będą strze-
lać polską amunicją. Posłowie z sejmowej komisji obro-
ny, zatroskani o kontrakty dla polskiej zbrojeniówki, 
z satysfakcją przyjmują taką statystykę. Ale, jak poka-
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zuje przykład posła Czartoryskiego, do czasu. Szef  
Inspektoratu wywołany przez niego do odpowiedzi przy-
znaje, że „pełnej zdolności” do samodzielnej produkcji 
prochu wszelkiego rodzaju nasz przemysł nie ma – doda-
je też, że chodzi głównie o proch wielobazowy.

PROCH Z IMPORTU 
Jak wyjaśnia prof. Stanisław Cudziło, dziekan Wy-

działu Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Aka-
demii Technicznej, w Polsce produkuje się proch czar-
ny, czyli najstarszą odmianę, który został wyparty 
z zastosowań militarnych już w połowie XIX wieku 
przez proch bezdymny, w tym najbardziej dziś rozpo-
wszechniony – nitrocelulozowy. W naszym kraju pro-
dukuje się proch nitrocelulozowy jednobazowy, ale je-
go główny składnik, nitroceluloza, jest kupowany za 
granicą. „W Polsce zaniechano całkowicie produkcji 
nitrocelulozy. To strategiczny materiał, bez niego nasz 
potencjał obronny jest poważnie osłabiony”, opowiada 
prof. Stanisław Cudziło.

Prochu bardziej złożonego, dwu- lub wielobazowego, 
też się u nas nie produkuje. Na potrzeby armii jest on ku-
powany jako gotowy produkt. Dwubazowy zawiera dwa 
podstawowe składniki będące nośnikiem energii: nitroce-
lulozę i nitroglicerynę, a trójbazowy – jeszcze nitrogu-
anidynę. To klasyczny podział prochu nitrocelulozowego, 
bo na świecie są produkowane bardziej złożone, 
zmodyfikowane jego rodzaje, stąd ogólna nazwa 
„wielobazowe”. „Proch jednobazowy jest 
stosowany do amunicji małokalibrowej. 
Do nowoczesnej amunicji czołgo-
wej czy artyleryjskiej używa 
się tego bardziej energe-
tycznego, najczęściej 
dwu- lub wielo-

bazowego”, wyjaśnia prof. Andrzej Książczak z Zakładu 
Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Warszawskiej.

Z podstawowych składników takiego prochu w na-
szym kraju jest produkowana tylko nitrogliceryna. 
„Owszem, ten proch jest robiony w Polsce na nowocze-
snych urządzeniach, ale potrzebne materiały musimy 
kupić. Dopóki ktoś chce nam je sprzedawać, wszystko 
jest w porządku, ale gdyby z jakichś przyczyn zmienił 
zdanie albo podwyższył cenę dziesięciokrotnie, musie-
libyśmy się na to zgodzić, bo inaczej zostalibyśmy bez 
amunicji”, przyznaje prof. Cudziło i dodaje: „To pro-
blem, bo jeśli nie możemy samodzielnie wyprodukować 
materiału miotającego, to jesteśmy bezbronni, zapasy 
amunicji, które mamy wystarczą może na kilka dni in-
tensywnych walk”.

Jego kolega po fachu, prof. Książczak po-
twierdza taką ocenę: „Proch to jest pod-
stawa. Gdy patrzymy na współ-
czesne konflikty zbrojne, to 
widać, że nawet jak 
się ma nowocze-
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niowych EC-725 Caracal, które zostały wytypowane do 
zakupu dla polskiej armii przez MON w drodze przetar-
gu w 2015 roku. Ale pozyskanie tej technologii w ra-
mach offsetu na caracale też nie wydaje się proste. 
„Obecnie jako dostawca technologii jest brany pod uwa-
gę jeden podmiot francuski, jednak sprawa się rozbija 
o śmigłowce Caracal. Jeżeli będziemy je kupować, to 
rozmowy będą prowadzone. Jeżeli nie, zapewne zostaną 
wstrzymane”, przyznaje szef sejmowej podkomisji 
ds. modernizacji sił zbrojnych.

Technologię produkcji prochu wielobazowego ma wie-
le państw europejskich, także porównywalnych z Polską 
lub mniejszych, np. Finlandia, Czechy, Słowacja i Szwaj-
caria. Światowym liderem w wytwarzaniu najnowocze-
śniejszego prochu są Stany Zjednoczone, a w Europie – 
Niemcy, od których kupujemy gotowe produkty. Mogli-
byśmy też kupić licencję na ich produkcję, ale zdaniem 
naszych rozmówców, nie jest to proste. „Wykupienie jej 
byłoby dużym wydatkiem, ale też szybkim rozwiązaniem 
problemu. Tyle że technologia ta nie jest zbyt chętnie 
sprzedawana przez państwa, które ją mają. Trudno ją ku-
pić od ręki”, stwierdza Skurkiewicz. 

Pozyskaniem takiej technologii byłaby zainteresowa-
na Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), najważniejszy 
polski dostawca uzbrojenia. „Proch wielobazowy jest 
już od jakiegoś czasu produkowany na świecie, jednak 
otrzymanie licencji na jego wytwarzanie to bardzo trud-
na sprawa, bo technologia ta ma istotny wpływ na kwe-
stie związane z bezpieczeństwem”, ocenia Marcin Sęk, 

BEZ KLASYCZNEJ AMUNICJI MÓWIENIE 
O OBRONNOŚCI JEST DALEKO IDĄCĄ 
ILUZJĄ. PROCH TO PODSTAWA 

sne bomby, a przeciwnik strzela z kałasznikowa, to jego 
terenu często nie można zdobyć. Bez klasycznej amuni-
cji mówienie o obronności jest daleko idącą iluzją”. 

Poseł Czartoryski nazywa kuriozalną sytuację, w któ-
rej dostarczenie nam prochu do amunicji może potrwać 
miesiąc, a wiadomo, że dziś konflikty mogą trwać kilka, 
kilkanaście dni. „Jak mamy myśleć o obronie przeciwlot-
niczej i zaawansowanym technologicznie uzbrojeniu, 
skoro nie potrafimy zadbać o podstawowe rzeczy? Poci-
ski do naszego uzbrojenia i proch do nich powinniśmy 
produkować samodzielnie”, podkreśla. W tej ocenie nie 
jest odosobniony. „Nie można pozwolić na to, żebyśmy 
nie produkowali samodzielnie amunicji do polskiego 
uzbrojenia. Trzeba ją wytwarzać nie tylko na potrzeby 
bieżące, ale też odbudować zapasy magazynowe. Nie 
możemy się pogodzić z sytuacją, że mamy je tylko na 
kilka czy kilkanaście dni, a według mojej wiedzy, nie jest 
najlepiej”, przyznał w rozmowie z „Polską Zbrojną” szef 
podkomisji sejmowej Wojciech Skurkiewicz z PiS-u.

KUPIĆ CZY WYMYŚLIĆ? 
Także Ministerstwo Obrony Narodowej zdaje sobie 

sprawę z powagi sytuacji. Szef Inspektoratu Uzbrojenia 
gen. Adam Duda przyznał, odpowiadając na pytania po-
słów, że obecnie toczą się w Ministerstwie Rozwoju ne-
gocjacje offsetowe, zmierzające m.in. do pozyskania 

technologii produkcji prochu wielobazowego od 
Francuzów. Transfer do polskiej zbrojeniówki 

miałby dotyczyć śmigłowców wielozada-

dyrektor biura ds. Koordynacji B+R [badań i rozwoju – 
red.] i Produkcji PGZ. Sęk wyjaśnia też, że państwa po-
siadające taką technologię strzegą jej, uznając za prio-
rytet posiadanie całkowicie własnej amunicji.

MASZYNY NA ZŁOM
Szef Inspektoratu Uzbrojenia, tłumacząc posłom, 

skąd wzięły się problemy z wytwarzaniem prochu 
w Polsce, przyznaje, że rodzimy przemysł utracił takie 
zdolności. Nasz kraj ma tradycje produkcji prochu jesz-
cze z okresu przedwojennego. Po odzyskaniu niepodle-
głości władze zdecydowały, że państwo musi mieć wła-
sny, niezależny przemysł zbrojeniowy. W 1922 roku 
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rozpoczęto budowę wytwórni 
prochu w Pionkach [nazwa póź-
niejsza – red.] niedaleko Rado-
mia. Produkcja ruszyła pełną pa-
rą w 1926 roku. Przed wojną był 
to największy w Europie zakład 
wytwarzający materiały wybu-
chowe, pracowało w nim 3,5 tys. 
osób. Już wtedy w Pionkach pro-
dukowano nitrocelulozę. Przed-
siębiorstwo – w tamtych latach 
pod nazwą Zakłady Tworzyw 
Sztucznych Pronit-Pionki – roz-
wijało się bardzo dynamicznie do 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zatrudniając oko-
ło 5 tys. pracowników i zaspokajając potrzeby polskiej 
armii. Upadło dopiero w okresie transformacji. „Zamó-
wienia z polskiej armii zredukowano do minimum, a za-
kłady przestano też wspomagać w utrzymywaniu ich 
w gotowości do podjęcia produkcji amunicji. „Pionki”, 
które wytwarzały nitrocelulozę, zbankrutowały, a syn-
dyk masy upadłościowej sprzedał maszyny na złom. In-
stalacje produkcyjne zdemontowano, budynki wyburzo-
no, a miasto przejęło część zakładowych terenów”, opo-
wiada prof. Cudziło.

Jak wyjaśnia naukowiec, w Polsce mieliśmy też techno-
logię produkcji prochu dwubazowego. Wytwarzały go Za-
kłady Produkcji Specjalnej „Gamrat” w Jaśle. „Praktycz-
nie już jej nie mamy, bo nie robimy własnej nitrocelulozy. 
Technologię można by pewnie jeszcze otworzyć, ale dziś 
byłaby ona już historyczna”, dodaje profesor.

PGZ chce odbudować potencjał „Pionek”. Stosowne 
decyzje zapadły też na poziomie władz państwowych już 
w 2014 roku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Skarbu 
Państwa w wysokości ponad 44 mln zł w zakładach – 
obecnie Mesko SA – mają być przeprowadzone niezbęd-
ne remonty oraz wybudowane nowe linie produkcyjne: 
prochu wielobazowego, do produkcji łusek do amunicji 
czołgowej, a także amunicji artyleryjskiej kalibru 
155 mm. Jak informowali przedstawiciele PGZ, obecnie 
są prowadzone prace rewitalizacyjne hal i budynków pro-
dukcyjnych, a także trwa zakup urządzeń pod przyszłą 
produkcję. Cała inwestycja ma się zakończyć w przy-
szłym roku. Do tego czasu Polska powinna dopracować 
się własnej technologii wytwarzania prochu wielobazo-
wego, która zostanie wdrożona na zakupionych liniach 
produkcyjnych. Wspomniana kwota 44 mln zł powinna 
na to pozwolić. Szacuje się, że kupno kompletnej techno-
logii wraz z maszynami byłoby pięciokrotnie droższe.

Dlatego możliwości pozyskania technologii wytwarza-
nia prochu wielobazowego największy polski producent 

uzbrojenia szuka we współpracy 
w polskimi uczelniami, m.in. Poli-
techniką Warszawską, i deklaruje, 
że chce ją pozyskać jak najszyb-
ciej. W wariancie optymistycznym 
prace nad pozyskaniem technolo-
gii mają potrwać półtora roku. „Je-
steśmy na dobrej drodze, ale jesz-
cze trochę pracy przed nami. Nale-
żące do Grupy PGZ Mesko SA 
w Zakładzie Produkcyjnym 
w Pionkach dąży do modernizacji 
istniejącej instalacji do produkcji 
prochu czarnego, jak również pla-

nuje uruchomienie produkcji prochu wielobazowego MB 
oraz jednobazowego modyfikowanego. Przewidujemy, że 
zaplanowane wieloetapowe prace zakończą się w 2017 ro-
ku”, mówi Marcin Sęk z PGZ. 

POCZĄTKI 
Optymizmu nie podzieją jednak naukowcy współpra-

cujący z przemysłem. „Nie jest dużym problemem roz-
począć taką produkcję w małej skali, więc te dwa lata 
pewnie są możliwe, ale problemy pojawiają się, gdy ska-
lę się powiększa. Wszystko wymaga czasu, bo nawet gdy 
się otrzyma pożądany materiał, to trzeba sprawdzić, jak 
on się zachowuje w dostatecznie długim czasie, w różno-
rodnych warunkach i czy nie zmienia właściwości. Dlate-
go nawet dwa lata to zabójcze tempo. Bez bardzo ścisłej 
i intensywnej współpracy zespołów naukowców i prze-
mysłu nie da się w tak krótkim czasie opracować takiej 
technologii. A współpracy nie ma, od lat jest bezwład ad-
ministracyjny, ustalenia ciągną się miesiącami”, mówi 
prof. Książczak, obecnie zaangażowany w projekt dosto-
sowania produkcji prochu jednobazowego w zakładach 
Mesko SA w Pionkach do wymagań NATO. „Żeby od-
tworzyć naszą zdolność do wytwarzania nowoczesnego 
prochu, trzeba zacząć od zera. Gdybyśmy podjęli te stara-
nia teraz, to za dziesięć lat taka fabryka by u nas powsta-
ła. W wariancie optymistycznym mogłoby to być pięć lat, 
ale jak znam nasze realia, to potrzebujemy ośmiu, dzie-
sięciu”, ocenia prof. Cudziło.

Jest jeszcze inny problem. „Wciąż będzie to produkcja 
z komponentów importowanych. Oprócz prochu wielo-
bazowego trzeba odtworzyć wytwarzanie nitrocelulozy 
na potrzeby wojska w Polsce. Jeżeli zdecydujemy, że 
będziemy to robić samodzielnie, to staniemy się w mia-
rę samowystarczalni. Żebyśmy byli całkowicie samowy-
starczalni, trzeba wdrożyć do produkcji także inne 
składniki prochu wielobazowego, choć w mniejszej ska-
li, np. nitroglikol”, tłumaczy Cudziło.                          n

ŻEBY ODTWO-
RZYĆ NASZĄ 
ZDOLNOŚĆ DO 
WYTWARZANIA 
NOWOCZESNE-
GO PROCHU, 
TRZEBA ZA-
CZĄĆ OD ZERA
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Rekomendacja dla F-35
Premier Danii Lars Løkke Ra-

smussen ogłosił 12 maja 2016 ro-
ku, że jego rząd rekomenduje zakup 
od koncernu Lockheed Martin 27 sa-
molotów wielozadaniowych F-35A 
Lightning II. Duńczycy brali pod uwa-
gę jako następcę F-16 trzy typy ma-
szyn. Oprócz F-35 były to Eurofighter 

Typhoon i Boeing F/A-18F Super 
Hornet. O wyborze miały zdecydować 
niższe koszty użytkowania lightninga. 
Rasmussen powiedział, że producent 
może dostarczyć F-35 w latach 2021–
–2027. Nowe myśliwce byłyby używa-
ne przez duńskie lotnictwo do połowy 
XXI wieku. Agencja Reutera podała, 

że eksperci szacują koszty tej transak-
cji na około 20 mld koron, czyli 
3,07 mld dolarów. Rekomendację rzą-
du musi zaakceptować jeszcze duński 
parlament. Tymczasem według majo-
wego sondażu aż 59% Duńczyków 
było przeciwko zakupowi nowych od-
rzutowców bojowych. WT                 n

Duńczycy 
zamierzają kupić
27 samolotów 
wielozadaniowych 
F-35A Lightning II.
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Nowe okrętyDodatkowe K2
Ministerstwo obrony Republiki Korei zamierza kupić sto 

kolejnych czołgów K2 Black Panter (czarna pantera).

Zakupu nie uwzględniał ogłoszo-
ny w marcu pięcioletni plan za-

mówień obronnych. Według dzienni-
ka „Korea Herald”, pojawiły się spe-
kulacje, że decyzja ma związek 

z rozwijaniem przez Koreę Północną 
najnowszych konstrukcji czołgów 
Chonma-ho i Songun-ho. Szacuje 
się, że kraj ten ma 4300 czołgów. 
W Republice Korei jest ich tylko 
2400, ale są bardziej zaawansowane 
technologicznie. Pierwotne plany 
przewidywały zakup 600 sztuk K2, 
jednak zredukowano tę liczbę do 200 
ze względu na koszty i inne prioryte-
ty zbrojeniowe. Teraz będzie ich 300. 
Czołg Black Panter kosztuje 8 mld 
wonów, czyli równowartość 6,9 mln 
dolarów. WW                                   n
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Kolejny sukces odnotowała na au-
stralijskim rynku hiszpańska fir-

ma stoczniowa Navantia. Po niszczy-
cielach przeciwlotniczych i wielkich 
desantowcach zbuduje dla RAN 
(Royal Australian Navy) dwa okręty 
wsparcia logistycznego. Powstaną 
one na bazie projektu, służącej już 
w hiszpańskiej marynarce wojennej, 
SPS „Cantabria”. Wartość kontraktu 
wynosi 640 mln dolarów australij-
skich. Z kwoty tej 130 mln dolarów 
powróci do australijskiego przemy-
słu. Navantia podpisała równocze-
śnie pięcioletni kontrakt dotyczący 
wsparcia logistycznego o wartości 
250 mln dolarów. TED                   n
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Państwowa stocznia indyjska 
Garden Reach Shipbuilders & 

Engineers (GRSE) Ltd została 
wskazana jako zwycięzca przetargu 
na dostawę dwóch lekkich fregat 
dla marynarki wojennej Filipin – 
poinformował portal Defense News. 
O zwycięstwie oferty Hindusów 
zdecydowała najniższa cena. 
Oprócz GRSE o kontrakt ubiegały 
się południowokoreańskie firmy 
Hyundai Heavy Industries Inc., Da-

ewoo Shipbuilding & Marine Engi-
neering Co. Ltd i hiszpańska Na-
vantia SA. Zarząd GRSE liczy, że 
warta 321 mln dolarów umowa zo-
stanie podpisana w ciągu najbliż-
szych miesięcy.

Filipińska fregata ma mieć 2 tys. t 
wyporności i 95 m długości. Okręt 
będzie miał siłownię CODAD (skła-
da się ona z jednej lub więcej par 
silników Diesla). Uzbrojeniem będą 
armaty kalibru 76 mm, a w wyposa-

żeniu znajdzie się radar kierowania 
ogniem i optoelektroniczny system 
obserwacyjny. 

Zamówienie fregat jest elemen-
tem szerszego programu moderniza-
cji filipińskiej marynarki wojennej. 
16 maja w porcie w Manili zacumo-
wał pierwszy z dwóch zamówionych 
w Indonezji okrętów desantowych, 
BRP „Tarlac” (LD-601). Bliźniacza 
jednostka będzie dostarczona 
w 2017 roku. TEW                       n

R O S J A

Ważna cena

Udany debiut

Modernizacja  
skyguarda

Koncern SAAB zaprezentował oficjalnie 18 maja w Linköping 
swój wielozadaniowy samolot nowej generacji Gripen E.

24
ZESTAWY

I N D I E

S Z W A J C A R I A

Jednym z interesujących rozwią-
zań jest zaprojektowanie urzą-

dzeń pokładowych w taki sposób, 
by maszynę można było łatwo 
przystosować do przenoszenia róż-
norodnego uzbrojenia od wielu 
producentów. Samolot wyposażono 
w radar SELEX ES-05 Raven z ak-
tywną anteną AESA, która pozwala 
na równoczesne i niezależne śle-
dzenie wielu celów. 

Obecnie SAAB ma zamówienia 
na 60 gripenów nowej generacji dla 
szwedzkich sił powietrznych i 36 
dla Brazylii. Maszyną interesują 

się też inne państwa Ameryki Połu-
dniowej oraz Kanada.

Szwedzi aktywnie poszukują 
również nabywców samolotów 
starszej generacji Gripen C/D, któ-
re dotychczas udało się im sprze-
dać do Tajlandii i Republiki Połu-
dniowej Afryki. Czesi i Węgrzy 
z kolei używają leasingowanych 
myśliwców. Nowym krajem zain-
teresowanym ich nabyciem jest 
Botswana. Według szwedzkiej 
agencji zamówień obronnych 
(FMV), rozmowy dotyczą ośmiu 
samolotów. W                                  n

Firma Rheinmetall Air Defence ag 
(dawna Oerlikon-Contraves) 

z Zürichu dostała zlecenie na zmoder-
nizowanie artyleryjskich zestawów 
przeciwlotniczych Skyguard, w które 
są wyposażone szwajcarskie siły 
zbrojne. Transakcja, której wartości 
nie podano, obejmuje unowocześnie-
nie do 2019 roku jednostek kierowa-
nia ogniem, podwójnych armat  
GDF-005 kalibru 35 mm, systemów 
dowodzenia, a także dostawy części 
zapasowych. Dzięki modernizacji ze-
stawy Skyguard, których siły po-
wietrzne Szwajcarii mają 24 (osiem 
z systemem sensorów BODLUV 10), 
będą mogły być eksploatowane co naj-
mniej do 2025 roku. TW                  n
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Bliżej Europy

C Z E C H Y

Długotrwała współpraca
Firmy VOP CZ i BAE Systems podpisały porozumienie 

o długoterminowej współpracy przemysłowej.

Zamierzają wspólnie zdobyć za-
mówienie sił zbrojnych Czech 

na nowe bojowe wozy piechoty, któ-
re zastąpią BVP-2 (lokalne oznacze-
nie BWP-2). Wchodząca w skład 
koncernu szwedzka firma BAE Sys-
tems Hägglunds ma w swej ofercie 
różne odmiany wozu bojowego 
CV90 (na zdjęciu). Oprócz rodzimej 
armii zakupiły go siły zbrojne Da-
nii, Estonii, Norwegii, Finlandii, 
Holandii i Szwajcarii. CV90 jest 
oferowany także Polsce.

Czeskie wojska lądowe mają 
185 wozów w wersjach BVP-2D, 
BVP-2E i BVP-2V. W pojazdy te są 
wyposażone dwa bataliony zme-
chanizowane z 7 Brygady Zmecha-
nizowanej, której dowództwo znaj-
duje się w miejscowości Hranince. 
Tam też stacjonuje 71 Batalion 
Zmechanizowany. Koszary 72 bz 
z kolei są w wiosce Přáslavice. 
Każdy z czeskich batalionów ma 
trzy kompanie piechoty zmechani-
zowanej na BVP-2. W                   n
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Mam plan zakupu A400M z Eu-
ropy… ale w małej liczbie”, za-

cytowała Agencja Reutera w swej de-
peszy Ryamizarda Ryacudu, ministra 
obrony Indonezji. Polityk wyjaśnił, 
że armia nie potrzebuje większej 
liczby tych wojskowych transportow-
ców, ale nie sprecyzował, niestety, ile 
maszyn wchodzi w grę. Indonezyjski 
kontrakt z Airbusem, jeśli zostanie 
zawarty, będzie miał wymiar symbo-
liczny, gdyż pierwszy raz europejskie 
A400M Atlas zastąpią amerykańskie 
transportowce C-130 Hercules. Indo-
nezja zostanie drugim użytkowni-
kiem tych maszyn w Azji Południo-
wo-Wschodniej. W 2005 roku cztery 
egzemplarze A400M zamówiła Ma-
lezja. Pierwszy z nich dostarczono 
w marcu 2015 roku, a drugi w stycz-
niu 2016 roku.

Indonezja od kilkudziesięciu lat 
utrzymuje bliskie więzi z Hiszpanią, 
gdy chodzi o samoloty transporto-
we. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku firmy Construcciones 
Aeronáuticas SA i Industri Pesawat 
Terbang Nusantara (obecnie PT. 
Dirgantara Indonesia) skonstruowa-
ły wspólnie maszynę CN-235. W ra-
mach podpisanego w lutym 2012 
roku kontraktu z Airbusem w Indo-
nezji montowane są zamówione 
przez tamtejsze siły zbrojne trans-
portowce C-295. PT. Dirgantara  
Indonesia została też poddostawcą 
elementów tego samolotu. WR     n

I N D O N E Z J A

Transportowce 

C-130 Hercules 

zostaną zastą-

pione przez 

A400M Atlas.

Ambasada USA w Kairze podała, 
że do Egiptu dostarczono pierw-

szą partię pojazdów minoodpornych, 
tzw. MRAP-ów. Niestety nie ujawnio-
no, ile ich przypłynęło do portu 
w Aleksandrii. Wiadomo 
natomiast, że Egipt 
otrzyma od 

MRAP-y w służbie
E G I P T USA za darmo 762 MRAP-y w wer-

sjach sześciokołowych. Bliski so-
jusznik Waszyngtonu dostanie w ra-
mach grantu 400 wozów Caiman 
CAT I, 260 sztuk RG-33L CAT II, 
90 pojazdów ewakuacji medycznej  
R-33L HAGA i Caiman CAT II 
oraz 12 egzemplarzy wozów ewa-
kuacyjnych MaxxPro. Amerykanie 

oszacowali wartość tego 
sprzętu na ponad 42 mln 

dolarów. WRT         n
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rys. Monika Rokicka

Czołgista, 
10 Brygada 

Kawalerii 
Pancernej  

(2015 rok)
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Stacjonująca w Świętoszowie 10 Brygada Kawalerii 

Pancernej jest jedną z jednostek 11 Lubuskiej  

Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskie-

go. Sformowano ją w 1995 roku na bazie 120 Husar-

skiego Pułku Zmechanizowanego. Jednostka ta jako 

pierwsza została wyposażona w czołgi Leopard 2. Świę-

toszowska brygada dziedziczy tradycje pułków, które 

w II wojnie światowej, poczynając od września 1939 ro-

ku, walczyły w składzie 10 Brygady Kawalerii Zmotory-

zowanej, a później w 10 BKPanc w Polskich Siłach 

Zbrojnych na Zachodzie. Podczas walk w Polsce i we 

Francji oraz początkowo w Wielkiej Brytanii Dziesiątą 

dowodził późniejszy dowódca 1 Dywizji Pancernej 

gen. Stanisław Maczek. Jednostka przejęła też tradycje 

wybranych formacji 2 Armii Wojska Polskiego i 1 Korpu-

su Pancernego, m.in. 3 Brygady Pancernej.

10 BRYGADA KAWALERII 
PANCERNEJ 

n

CZOŁGISTA, 10 BRYGADA KAWALERII  

PANCERNEJ (2015 ROK)

Przedstawiamy kaprala z jednostki pancernej w ubiorze specjalnym. Głównym ele-

mentem stroju jest jednoczęściowy kombinezon czołgisty wzór 2010 w kolorze 

khaki, który zastąpił używane dotąd dwuczęściowe kombinezony wzór 601/MON (let-

ni) i wzór 602/MON (zimowy). Wprowadzony rozporządzeniem ministra obrony naro-

dowej z 2012 roku kombinezon jest wykonany z tkaniny trudnopalnej. Ciekawe roz-

wiązanie stanowi niewidoczny na rysunku uchwyt ewakuacyjny na plecach. W okresie 

zimowym żołnierz nosi pod kombinezonem bieliznę ocieplającą wzór 635/MON, tak-

że z materiału trudnopalnego. Z przodu kombinezonu, na wysokości piersi, są widocz-

ne oznaki – stopień po lewej stronie, nazwisko po prawej. Na rękawach są umieszczo-

ne oznaki przynależności państwowej. Pozostałymi elementami ubioru podoficera są 

czarna czapka, trzewiki ćwiczebne i rękawiczki taktyczne. Czołgista przenosi pocisk 

czołgowy kalibru 120 mm.

UBIÓR SPECJALNY

NR 30.

n

Celowniczy karabinu maszynowego, 
7 Brygada Obrony Wybrzeża (2013 rok)

nr 31.
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Wzywam więc środowisko naukowe w naszym kraju, tych, którzy dali nam broń 
nuklearną, aby poświęcili talent sprawie ludzkości i światowego pokoju: niech 

nam dadzą środki, wobec których broń nuklearna straci wszelką moc i wyjdzie 
z użycia”. To słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, z przemó-
wienia wygłoszonego 23 marca 1983 roku, które uznaje się za początek programu 
Inicjatywy Obrony Strategicznej (Strategic Defense Initiative – SDI), słynnych 
tzw. gwiezdnych wojen. SDI jest często uważana za symboliczny gwóźdź do trum-
ny Związku Radzieckiego. Trudno jednak nie wspomnieć, że ten potężny i nowator-
ski czy wręcz futurystyczny jak na owe czasy program, stał się także kołem zama-
chowym dla rozwijanych na jego potrzeby nowoczesnych technologii. Także takich, 

z których korzystamy w wielu dziedzinach życia codziennego. Przykładem mogą być bez wąt-
pienia różnego rodzaju urządzenia laserowe.

Pierwszy laser powstał w 1960 roku. Technologia ta od początku wzbudzała spore zainteresowa-
nie, zarówno świata nauki oraz przemysłu, jak i wojska, choć nieco przewrotnie nazwano ją „roz-
wiązaniem czekającym na odkrycie problemu”. Badania nad laserami w laboratoriach naukowych 
przebiegały w sposób ciągły i dość szybko. Już w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych technolo-
gia ta miała znaczenie dla statystycznego Smitha – czytniki laserowe zaczęto wykorzystywać do 
identyfikowania kodów kreskowych w kasach sklepowych. Cztery lata później pojawiły się również 
w odtwarzaczach muzycznych, choć na odtwarzacze CD przyszło czekać do 1982 roku, podobnie 
zresztą jak na drukarki laserowe. Wcześniej, bo w połowie lat sześćdziesiątych, lasery trafiły do 
medycyny, gdzie są używane m.in. do chirurgii bezinwazyjnej oraz estetycznej.

Jak to jednak bywa z wieloma nowatorskimi odkryciami, do ich rozwoju potrzeba – powtórzę za 
Napoleonem – trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Inicjatywa Obronny 
Strategicznej, nazwana gwiezdnymi wojnami właśnie z uwagi na ideę użycia broni laserowej dużej 
mocy, stała się olbrzymim programem badawczym, który przyczynił się do rozwoju wielu progra-
mów militarnych, a pośrednio także cywilnych. Założenia SDI były tak ambitne, że w zasadzie do 
dziś nie opracowano technologii, które pozwalałyby na jej pełną implementację. W kwestii laserów 
bojowych dużej mocy przykładem może być los ABL (Airborne Laser), czyli działa laserowego za-
montowanego na pokładzie samolotu Boeing 747-400, rozwijanego w ramach programu National 
Missile Defense, a po 2001 roku – Missile Defense. Po latach prac ABL został w 2008 roku ogra-
niczony jedynie do demonstratora technologii, a wkrótce od pomysłu odstąpiono. Armie nie rezy-
gnują jednak z tego rodzaju broni – lasery małej i średniej mocy są dziś opracowywane w USA, 
Europie Zachodniej, Federacji Rosyjskiej, Izraelu, Chinach. Technologia laserowa powoli staje się 
niemal wszechobecna w różnych gałęziach przemysłu (od obróbki termicz-
nej metali po znakowanie produktów), w medycynie, telekomunikacji czy 
geodezji. Bez wskaźnika laserowego i programu Power Point trudno wy-
obrazić sobie pracę wielu wykładowców akademickich i menadżerów kor-
poracyjnych, zapobieganie zaś nieodpowiedzialnym „zabawom” tymi 
pierwszymi coraz częściej staje się częścią pracy służb odpowiedzialnych za 
ochronę portów lotniczych. 

R A F A Ł  
C I A S T O Ń

Gwiezdne wojny i lasery

n
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Autor  jest  doktorantem Akademii  Obrony Narodowej , 

eksper tem Fundacj i  im.  Kazimierza Pułaskiego.
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T O M A S Z  O T Ł O W S K I

WROGOWIE 
W WIERZE

Najwięcej ataków terrorystycznych  
w ostatnich latach miało miejsce  

w krajach islamu, i to właśnie wyznawcy 
proroka stanowią większość ofiar.
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hoć islamiści spod czar-
nych sztandarów muzuł-
mańskiej świętej wojny 
od dawna prowadzą za-
żartą wojnę z „niewier-
nymi”, zwłaszcza z pań-
stwami szeroko rozumia-
n e g o  Z a c h o d u ,  t o 
statystyki dotyczące ich 
działań nie pozostawiają 
złudzeń. Od lat celami 
oraz ofiarami ataków 
przeprowadzanych przez 
islamskich radykałów są 

w przeważającej większości sami muzułma-
nie. Dlaczego tak się dzieje?

IDEA ŚWIĘTEJ WOJNY
Pozornie może wydawać się to zaskakują-

ce, ale muzułmański fundamentalizm nie jest 
zjawiskiem nowym. Świat boryka się bo-
wiem z tym problemem od wielu dekad. 
Dość przypomnieć, że Stowarzyszenie Braci 
Muzułmanów (popularnie zwane po prostu 
Bractwem Muzułmańskim) – będące ide-
owym, politycznym i organizacyjnym proto-
plastą niemal wszystkich głównych nurtów 
dzisiejszego sunnickiego ekstremizmu islam-
skiego – powstało w 1928 roku, czyli przed 
niemal 90 laty. 

W tym czasie rodziły się i rozwijały kolejne 
generacje islamskiego dżihadu, stawiające so-
bie za cel powrót do pierwotnych społeczno-
-politycznych i duchowych źródeł islamu. Bez 
wątpienia jednak to właśnie minione ćwierć-
wiecze jest okresem, w którym obserwuje się 
najbardziej żywiołowy i wręcz skokowy roz-
wój struktur i działań jego wyznawców. Stało 
się tak głównie za sprawą Al-Kaidy, która 
przebojem weszła na arenę międzynarodo-
wych stosunków politycznych, dokonując 
11 września 2001 roku w USA serii najwięk-

szych, jak dotychczas, zamachów. Tym sa-
mym wywołała globalną wojnę z terrory-
zmem, trwającą do dziś. Kilkanaście lat 
otwartej, zażartej walki z islamskim ekstremi-
zmem, prowadzonej na wielu frontach (wyod-
rębnianych nie tylko w sensie geograficznym), 
nie przybliżyło nas, niestety, do zwycięskiego 
końca. Co gorsza, wiele niefortunnych decyzji 
politycznych i militarnych, podjętych w trak-
cie tej wojny głównie przez Stany Zjednoczo-
ne – takich, jak rozpętanie wojny w Iraku 
w 2003 roku, bezkrytyczne wsparcie udzielo-
ne „demokratycznym” rewoltom w krajach 
arabskich w latach 2011–2012 czy przed-
wczesne zakończenie kampanii afgańskiej 
w roku 2014 – przyczyniło się do faktycznego 
pogorszenia w tej batalii pozycji szeroko ro-
zumianego Zachodu. Efektem takiego stanu 
było gwałtowne umocnienie się i rozwój 
struktur oraz ideologii radykalnego dżihadu, 
czego zwieńczeniem stało się powstanie Pań-
stwa Islamskiego (IS) i jego kalifatu (lato 
2014 roku).

Ugrupowania islamskiego dżihadu od sa-
mego początku za główny cel stawiały sobie 
odnowę – zarówno społeczno-polityczną, jak 
i moralną – mas muzułmańskiej ludności od 
Maghrebu po Indonezję i od Kaukazu po So-
malię. Z biegiem czasu, wskutek coraz więk-
szego uwikłania w skomplikowaną grę na 
międzynarodowej scenie strategicznej, islami-
ści stawali wobec konieczności mierzenia się 
z czynnikami i graczami spoza świata islamu. 
Graczami, którzy okazywali się kluczowi dla 
przyszłości stawki, o jaką grali radykałowie 
spod znaku półksiężyca. Aby bowiem trwale 
i skutecznie przemienić człowieka islamu 
i stworzyć z niego prawdziwego muzułmani-
na, trzeba najpierw zlikwidować przeszkody 
zewnętrzne, stojące na tej szczytnej drodze. 
Początkowo uznano, że są nimi państwa kolo-
nialne, czyli kraje Europy Zachodniej, drenu-

C
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jące społeczne i ekonomiczne zasoby obszarów islam-
skich w Afryce Północnej i Wschodniej oraz na Bliskim 
Wschodzie. 

Później, już po II wojnie światowej i upadku systemu 
kolonialnego, tymi zewnętrznymi wrogami okazały się 
zachodni imperializm, uosabiany głównie przez USA, 
Wielką Brytanię i Francję, a także – choć w dużo mniej-
szym stopniu – komunizm i sowiecki internacjonalizm. 
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Po prawej na zdjęciu: wrak samochodu przed restauracją w Mogadiszu po samobójczym ataku dokonanym we wrześniu 2013 roku przez 
ekstremistów z islamistycznej organizacji militarnej Asz-Szabab, w którym zginęło 18 osób.

Podejrzani o przynależność do Asz-Szabab, schwytani 
przez somalijskie służby bezpieczeństwa.

Ostatecznie, już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku zewnętrzne zagrożenie dla działań i celów islam-
skiego ruchu dżihadu zostało spersonifikowane pod po-
stacią „krzyżowców”. Stanowiło to symboliczny i wy-
mowny powrót do źródeł samookreślenia się islamu wo-
bec innych, zewnętrznych ośrodków religijnych 
i geopolitycznych. Co ciekawe, proces przewartościowa-
nia celów strategicznych zbiegł się w czasie nie tylko 
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z powstaniem samej Al-Kaidy, lecz także jej żywioło-
wym rozwojem. Radykalny islam przybrał w tym czasie 
nowe oblicze, które znamy dzisiaj, czyli nieprzejedna-
nego wroga innowierców, w tym także chrześcijan i ży-
dów – a więc tych, jeszcze do niedawna tolerowanych, 
„ludzi Księgi”.

WRÓG WEWNĘTRZNY
Tymczasem okazało się, że wrogami radykałów są 

nie tylko siły zewnętrzne, ingerujące szeroko w świat 
islamu i stojące na drodze do realizacji celów dżihadu. 
Na równi z nimi odpowiedzialność za gnębienie praw-
dziwego islamu i blokowanie jego zwycięstwa ponosi-
ły bowiem rządy samych państw muzułmańskich – re-
żimy w większości mniej lub bardziej jawnie sprzy-
mierzone z Zachodem, a tym samym, zdaniem 
islamistów, skorumpowane i realizujące interesy ob-
cych mocarstw. Przekonanie o takim właśnie stanie 
rzeczy w większości krajów Dar al-Islam (świata isla-
mu) stało się jednym z filarów strategii i filozofii poli-
tycznej Al-Kaidy. Zostały one zawarte m.in. w manife-
ście programowym tej organizacji, opublikowanym 
w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
przez Osamę bin Ladena (słynna deklaracja wojny 
przeciwko Amerykanom, okupantom Ziemi Dwóch 
Świętych Miejsc Islamu, z 1996 roku). Twórca i pierw-
szy lider Al-Kaidy wyraźnie podkreślał w tym doku-
mencie także konieczność oczyszczenia świata islamu, 
poprzez wymianę sprzedajnych i prozachodnich elit 
w krajach muzułmańskich, jako niezbędnego warunku 
skutecznego poprowadzenia dżihadu przeciwko resz-
cie świata. 

To „posprzątanie własnego podwórka” miało być 
wstępem do podjęcia szerszych i znacznie poważniej-
szych działań na rzecz odnowy świata islamu. Walka 
z autorytarnymi, prozachodnimi reżimami władającymi 
państwami muzułmańskimi (szczególnie arabskimi 
w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie) stała się 
więc odtąd dla Al-Kaidy i całego światowego ruchu 
dżihadu równie ważna co operacje wymierzone bezpo-
średnio w „krzyżowców”, czyli Zachód. Sprawiło to, że 
islamiści zaczęli walczyć dosłownie ze wszystkimi. 
Także z muzułmanami, którzy nie byli godni, aby ich 
uznać za sojuszników radykałów – w myśl zasady „kto 
nie z nami, ten przeciwko nam”. Pojawienie się w 2014 
roku Państwa Islamskiego tylko umocniło ten trend. 
Doskonale widać to dzisiaj w Lewancie, gdzie siły ka-
lifatu mierzą się równocześnie z wieloma różnymi 
przeciwnikami, walcząc zarówno z siłami rządowymi 
Syrii i Iraku oraz ich sojusznikami, jak i syryjskimi re-
beliantami oraz Kurdami.

Gwoli sprawiedliwości należy jednak zauważyć, że 
taka postawa islamskich radykałów wynika nie tyle 
z bieżącej, krótkoterminowej taktyki, ile z głębszych 
ideowo-filozoficznych powodów. Otóż zarówno Pań-
stwo Islamskie, jak i znacznie wcześniej Al-Kaida do-
szły do przekonania, że mają swoisty monopol na 
wskazywanie, kto w świecie islamu może być uznany 
za w pełni prawowiernego i zasługującego na uznanie, 
kto zaś tego prawa jest pozbawiony, ze względu na 
swój stosunek do ummy (wspólnoty wiernych), a także 
działania i zachowania w codziennym życiu, np. wybór 
zawodu czy ścieżki indywidualnej kariery. Dla islami-
stów inna jest bowiem odpowiedzialność moralna bier-
nego sklepikarza, dbającego jedynie o własny kramik 
i zapewnienie bytu rodzinie, a inna kogoś, kto zdecydo-
wał się na podjęcie służby w armii czy siłach bezpie-
czeństwa danego państwa. 

MONOPOL NA WIARĘ
Taka sytuacja musiała z kolei sprawić, że pojawiło 

się wśród islamistów dążenie do eliminacji tych spo-
śród współwyznawców, którzy albo nie są dość aktyw-
ni w wyrażaniu poparcia, słowem i czynem, dla dzia-
łań „bożych bojowników” spod czarnych proporców 
dżihadu, albo swym działaniem wręcz jawnie stają po 
przeciwnej stronie ideologiczno-religijnej barykady. 
W mniej skrajnych przypadkach oznacza to również co 
najmniej brak troski o to, czy w podejmowanych przez 
braci działaniach mają zginąć także sami muzułmanie 
– przypadkowi cywile, ofiary starań na rzecz prowa-
dzenia świętej wojny w imię Allaha. Przypomnieć 
można osławione polecenie: „Zabijajcie wszystkich, 
Pan Bóg rozpozna swoich”, które rzekomo wygłosił 
w 1209 roku papieski legat Arnaud Amalric, kiedy za-
pytano go, jak w zdobytym właśnie francuskim 
Béziers, bastionie katarów, odróżnić heretyków od pra-
wowiernych chrześcijan.

Nie dziwi zatem, że ani Al-Kaida i jej przybudówki 
rozsiane po całym świecie, ani też Państwo Islamskie 
nie przywiązują żadnej wagi do tego, czy w podejmo-
wanych przez nich operacjach mogą zginąć ich współ-
wyznawcy, czyli sunniccy muzułmanie. Co więcej, IS 
zdaje się podążać drogą jawnej pogardy dla tych, którzy 
nie mają w sobie dość siły i woli, aby aktywnie włączyć 
się w dżihad. Dla władz kalifatu społeczność wiernych 
zdaje się dzielić wyłącznie na dwie kategorie – aktyw-
nych dżihadystów i biernych uczestników wydarzeń, 
niegodnych tym samym miana prawdziwych muzułma-
nów. To zdaje się właśnie o nich pisano w jednym z wy-
dań „Dabiq” – internetowego, angielskojęzycznego pe-
riodyku IS – z nieukrywaną pogardą jako o „szarej  
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strefie”, jawnie postulując ich eliminację, o ile nie przy-
łączą się do zbawczego dzieła dżihadu. 

W takiej sytuacji jest więc zrozumiałe, że w ostatnich 
latach najwięcej ataków terrorystycznych miało miejsce 
w krajach islamu, i że właśnie wyznawcy proroka stano-
wią większość ofiar. Nawet jeśli odejmiemy z tych staty-
styk świadome działania sunnickich islamistów, wymie-
rzone w m.in. wyznawców szyizmu (czyli „herety-
ków”), to i tak wciąż pozostaje spory odsetek zwykłych 
sunnitów, którzy zginęli w imię świętej wojny, najpew-
niej wcale nie mając takiego zamiaru ani ochoty. We-
dług wszelkich rankingów i statystyk, od wielu lat wy-

raźnie widoczna jest tendencja szybkiego wzrostu  
liczby zarówno samych zamachów, jak i ich ofiar w pań-
stwach muzułmańskich. Przoduje w tej materii kilka 
państw objętych krwawymi konfliktami wewnętrznymi 
(Irak, Syria, Libia, Afganistan, Jemen), ale również te, 
w których społeczno-polityczne spory przybierają for-
mę ataków terrorystycznych (Pakistan, Turcja, Nigeria). 
Wszędzie tam ofiary islamistycznych ataków to w więk-
szości muzułmanie, liczba zabitych idzie w setki (nawet 
tysiące, jak w Iraku, Nigerii i Afganistanie), a samo zja-
wisko terroryzmu stało się czymś powszechnym i sta-
łym. Dane z 2014 roku (późniejsze jeszcze nie są do-
stępne) są wręcz szokujące: w zamachach terrorystycz-
nych dokonanych przez islamistów zginęło ponad 
30 tys. ludzi, a więc niemal dwa razy więcej niż rok 
wcześniej (2013). Można śmiało zakładać, że i 2015 rok 
był pod tym względem rekordowy.

AKTYWNOŚĆ SZAHIDÓW
Wzrostowi liczby ataków terrorystycznych towarzy-

szy równie niepokojąca tendencja, wciąż dość rzadko 
odnotowywana w oficjalnych zestawieniach i raportach, 
odnosząca się do podstawowego modus operandi terro-
rystów. Otóż od kilku lat mamy wyraźnie do czynienia 
ze wzrostem odsetka ataków samobójczych dokonywa-
nych przez tzw. szahidów, czyli muzułmańskich mę-
czenników za wiarę. Jeszcze przed dekadą znaczna 
część zamachów, szczególnie w tych krajach, w których 
islamski terroryzm miał charakter endemiczny, była 
przeprowadzana przy użyciu zwykłych improwizowa-
nych urządzeń wybuchowych (Improvised Explosive 
Device – IED), umieszczanych np. w porzuconych sa-
mochodach (tzw. booby traps). Dzisiaj takie sytuacje 
stanowią rzadkość, gros ataków islamistycznych, w któ-
rych są wykorzystywane ładunki bombowe, to bowiem 
zamachy samobójcze, dokonywane przez ludzi świado-
mie, z premedytacją, w celu zabicia jak największej 
liczby wrogów – czy to niewiernych, czy też heretyków 
albo apostatów. 

Islamiści częściej wybierają operacje samobójcze ja-
ko efektywniejsze i wywołujące większe przerażenie, 
szczególnie wśród ludzi Zachodu. Nie ulega wątpliwo-
ści, że ta tendencja będzie narastać i najbliższe lata bę-
dą obfitować w kolejne krwawe ataki dokonywane przez 
szahidów. Przyszłość islamskiego ekstremizmu zależy 
bowiem od działań męczenników, którzy – według słów 
jednego z syryjskich imamów – są niczym świeca 
oświetlająca całą zbiorowość wiernych i ukazująca im 
drogę ku zbawieniu. Owo zbawienie dla islamistów jest 
jednak najczęściej piekłem na ziemi dla ich ofiar, bar-
dzo często – muzułmańskich współbraci w wierze. n
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WŚRÓD ISLAMI-
STÓW POJAWIŁO SIĘ 
DĄŻENIE DO ELIMI-
NACJI TYCH  
SPOŚRÓD WSPÓŁ-
WYZNAWCÓW,  
KTÓRZY NIE SĄ 
DOŚĆ AKTYWNI 
W WYRAŻANIU  
POPARCIA DLA  
DZIAŁAŃ „BOŻYCH 
BOJOWNIKÓW”
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M I C H A Ł  Z I E L I Ń S K I

Dla Syryjczyków inny świat często jest na wyciągnięcie 
ręki. W niektórych miejscach na drodze do pokoju 

znajduje się tylko rzeka.

Po drugiej stronie 
Eleutherosu
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Nahr al-Kabir al-Janoubi 
ciągnie się doliną mię-
dzy malowniczymi, za-
zielenionymi od cedrów 

wzniesieniami. W starożytności 
znana jako Eleutheros, czyli „wol-
na”, „niezależna”, rzeka ta od ty-
siącleci stanowi próg pomiędzy 
domem a tym, co odległe i nie-
wiadome. To właśnie na brzegu 
Eleutherosu przed setkami lat ro-
zeszły się drogi egipskiego króla Ptolemeusza i stoją-
cego na czele Machabeuszy Jonatana. Obecnie jej 
nurt rozdziela libańską prowincję Akkar i ogarniętą 
wojną domową Syrię. 

POZDROWIENIA PO ZMROKU
Zahra przystaje w wejściu do swojego nowego domu 

i palcem wskazuje przestrzelony baniak na wodę. 
W fałdach jej skromnej, naznaczonej przez czas abaji 
kryje się czteroletni Nadir. Chłopiec jedną ręką ściska 
suknię matki, drugą poprawia opadającą mu na oczy 
wełnianą czapkę. W wybudowanym z pustaków po-
mieszczeniu, które w Polsce uchodziłoby za schowek 
na narzędzia, mieszka jeszcze mąż Zahry i ich przyja-
ciel Muti. Śpią na gołej ziemi, żyją za kilka dolarów 
dziennie. Ale żyją.

Rodzinna wieś Zahry leży na wyciągnięcie ręki, po 
drugiej stronie rzeki. Zaraz po rozpoczęciu walk sun-
nicka społeczność stała się celem naprędce reaktywo-
wanej szabihy. Ugrupowanie działające przy syryjskich 
siłach zbrojnych już w latach osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku było znane z niespotykanej brutalności. Wraz 
z początkiem wojny domowej, ramię w ramię z żołnie-
rzami, zaczęło tłumić siły opozycji, kierując lufy kara-
binów również w stronę kobiet i dzieci. Kiedy ostrzał 
stał się nie do zniesienia, a szabiha zaczęła wprowa-
dzać w życie swoje groźby, Zahra porzuciła cały doby-
tek i uciekła. Schronienie znalazła w oddalonym o kil-
kaset metrów Libanie. Nadal zdarzało się, że pociski 
spadały na jej podwórko, ale była przynajmniej poza 
zasięgiem alawickiej milicji. 

Do Zahry miała dołączyć jej 
siostra Fatima. Nie zdążyła. Woj-
ska Baszszara al-Asada błyska-
wicznie zajęły wieś, a libańska ar-
mia uszczelniła granicę. Od tego 
czasu uchodźcy szukający ratunku 
za rzeką musieli liczyć się ze 
strzałem w plecy. Niektórzy pod-
jęli ryzyko, ale żaden z nich nie 
był w stanie pokonać rwącego 
nurtu szybciej od kuli snajpera. 

W ten sposób siostry zostały rozdzielone.
Minęło pięć długich lat. W niektóre wieczory Zahra 

wchodzi na dach i spogląda na północ. Jeżeli dopisze 
jej szczęście, w zapadającym zmroku zobaczy swoją 
siostrę. Machają do siebie, a jej twarz mieni się od łez. 
Czasem syryjscy żołnierze stacjonujący na brzegu  
Al-Kabiru mają gorszy dzień. Być może któryś z nich 
pokłócił się przez telefon z żoną, być może nie wypła-
cono im żołdu. Wtedy strzelają. Zahra znika za pusta-
kami, a kule dziurawią jej baniak z wodą. 

WYKRZYWIONE USTA
Housam tuli się do piersi matki i z zaciekawieniem 

obserwuje otoczenie. Okryty cieniem pokój mieści 
starą wersalkę, niewielki telewizor i kartony wypeł-
nione jakimiś ubraniami. Pośrodku stoi żeliwna koza, 
dzięki której chłopiec przetrwał mroźną zimę. Jego 
brat, Hussein, owinięty kocem śpi przy oknie. Bliź-
niaki niedawno skończyły cztery miesiące, są zdrowe 
i rosną jak na drożdżach. Urodziły się już w Libanie, 
więc tę wojnę poznają jedynie z opowieści rodziców. 
A ci mają o czym opowiadać.

Mahmoud raz za razem powtarza, że nigdy do niko-
go nie strzelał. W armii Al-Asada służył jako czołgista, 
a później zbiegł do Libanu. Tam poznał Samah, uczen-
nicę szkoły średniej, którą ojciec wyprawił z domu 
w poszukiwaniu życia bez wojny. Młodzi szybko od-
kryli, że łączy ich coś więcej. Postanowili się pobrać. 
A ponieważ libańskie prawo w praktyce uniemożliwia-
ło im zawarcie małżeństwa, musieli wrócić do Syrii. 
Mahmoud użył wszystkich swoich kontaktów, żeby 

W SYRII 
WYDANO  
NA NIEGO WY-
ROK, ALE WIE, 
ŻE ZROBIŁ 
WSZYSTKO, 
BY ZAPEWNIĆ 
SWOIM 
SYNOM 
PRZYSZŁOŚĆ
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przedostać się do rodzinnej miejscowości. Było to o ty-
le karkołomne, że wokół miasta zaciskał się pierścień 
sił rządowych, tak więc mógł zostać zatrzymany i po-
nownie wcielony do armii. Duża doza szczęścia w po-
łączeniu z licznymi łapówkami pozwoliły młodym bez-
piecznie dotrzeć na miejsce.

„Tak wyglądaliśmy w dniu naszego ślubu. Byłam 
ubrana w tradycyjny strój, a mój mąż włożył garnitur”, 
Samah pokazuje kolejne zdjęcia, do których pozowała 
w dniu ceremonii. Fotografie przypominają obrazy 
z początku XX wieku. Statyczne postaci bez uśmie-
chów stoją na tle ściany. Czasem w kadrze pojawiają 
się dzieci, które z lękiem w oczach patrzą w obiektyw. 
Jeżeli nawet w tamtym czasie chociaż przez chwilę pa-
nowała radość, to fotografowi nie udało się jej uchwy-
cić. Nagle Samah stwierdza, że dalsza część albumu 
jest zarezerwowana wyłącznie dla bliskich. Obcym nie 
chce pokazywać się bez hidżabu, o reszcie wydarzeń 
może jedynie opowiedzieć. 

W dniu wesela sąsiednie domy zostały ostrzelane, były 
ofiary. Samah pamięta porozrywane ciała, płaczące dzie-
ci, ulicę we krwi. Podczas tego ataku zginęli ich znajomi, 
śmierć poniosły również dzieci. W kolejnym dniu również 
nastąpił ostrzał. Walki między siłami rządowymi a rebe-
liantami przybierały na sile, pierścień okrążenia coraz 
mocniej się zaciskał. Tragiczne obrazy zaczęły się zlewać 
w jeden. Po miesiącu młodzi pożegnali się z najbliższymi 
i ponownie przedarli do Libanu. W Syrii zostali ich rodzi-
ce, bracia, siostry. Mahmoud i Samah liczą na to, że poci-
ski ominą ich domy. Nie można przecież zostawić swoje-
go dobytku na pastwę szabrowników. 

Zawiniątko przy oknie zaczyna się poruszać i kwilić. 
Mahmoud bierze syna na ręce i, delikatnie kołysząc, 
wkłada smoczek w maleńkie, wykrzywione usta. Na 
twarzy mężczyzny widać determinację. Wie, że w Syrii 
wydano na niego wyrok, ale jest przekonany również 
o tym, że zrobił wszystko, by zapewnić swoim synom 
przyszłość.

JAK PIONKI NA SZACHOWNICY
O tym, jak jednocześnie blisko i daleko może być 

dom rodzinny, wie także Ali Mousawi. Mężczyzna 
o Talkalakh opowiada powoli, z zadumą, jakby smako-
wał każde słowo będące wspomnieniem. To właśnie 
w tym mieście spędził swoje dzieciństwo i młodość, 
poznał kobietę życia, wreszcie objął stanowisko dyrek-
tora miejscowego liceum. W połowie zdania milknie, 
szuka odpowiednich wyrazów, zagryza usta, krąży 
spojrzeniem po wyschniętej ziemi. Ostatecznie bez sło-
wa przechodzi do ogrodu i ogarnia horyzont ręką. Nic 
nie mówi o Talkalakh więcej niż ten gest. 

Opowieść Alego nie jest jednak historią targanego 
tęsknotą uchodźcy. Nie jest nawet dramatem starego 
człowieka, zmagającego się z myślą o śmierci na ob-
czyźnie. Są chwile, w których postrzega on swój los 
jako odkupienie. „Rząd tworzył fasadę opozycji, która 
brała udział w wyborach i później oznajmiała o swojej 
kolejnej porażce. W ten sposób kreowaliśmy ugrupo-
wania, partie, całą scenę polityczną. Ludzie myśleli, że 
większość stawia na Baas i tak po prostu musi być. 
Tymczasem prawdziwa opozycja gniła w więzie-
niach”, Ali nie spuszcza wzroku, nie chowa rąk, nie 
podnosi głosu. Ze spokojem opisuje, jak przystąpił do 
Partii Baas i jak, będąc jednym z jej trybów, „mielił” 
Syrię. Opowiada o niesprawiedliwościach, które spoty-
kały jej mieszkańców, o konflikcie, który nabrzmiewał 
przez lata, niczym wrzód na tkance całego narodu. 
Wreszcie w 2011 roku wrzód pękł. „To nie jest rewolu-
cja, a przynajmniej nie w takim wymiarze, w jakim 
chce postrzegać ją Zachód. To walka o wpływy toczo-
na między największymi siłami tego świata. Politycz-
na gra, która przerodziła się w wojnę religijną. W Syrii 

STRATEGIE / REPORTERSKIM OKIEM

Rysunek przed domem Mahmouda

Rodzina czteroletniego Nadira znalazła schronienie w oddalonym 
o kilkaset metrów od rodzinnej wioski  Libanie.
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DZIECI SAMAH 
I MAHMOUDA 
URODZIŁY SIĘ 
JUŻ W LIBANIE, 
WIĘC WOJNĘ 
W SYRII POZNA-
JĄ JEDYNIE 
Z OPOWIEŚCI 
RODZICÓW. A CI 
MAJĄ O CZYM 
OPOWIADAĆ

ścierają się teraz ze sobą alawici, sunnici, Kurdowie, 
chrześcijanie, jazydzi. Kierują nimi ludzie, którzy 
z bezpiecznej odległości planują kolejny ruch. Podob-
nie jest z pionkami na szachownicy. Bruksela,  
Waszyngton, Berlin, Moskwa – to tam trzeba ich szu-
kać. Tutaj znajdziesz tylko ofiary”.

Jedną z ofiar jest syn Alego. Trafił do wojska jeszcze 
przed wojną, trochę z musu, trochę ze względu na am-
bicje. Jego rodzina cieszyła się uznaniem, a on chciał 
z dumą nosić swoje nazwisko. Po pierwszych starciach 
zrozumiał, że w ten sposób nie zdobędzie chwały. Zde-
zerterował. Próbował przeciąć wstęgę Al-Kabiru i uciec 
do Libanu. W chwili, w której brodził przez wodę, wy-
patrzył go snajper. 

Po tym zdarzeniu Ali Mousawi nie tylko porzucił 
Partię Baas i zakończył swoją aktywność polityczną, 
lecz także opuścił Talkalakh. 

Teraz w milczeniu staje w ogrodzie i próbuje dojrzeć 
to, co zostawił za horyzontem. W spokoju, bez drżenia 
rąk i emocji w głosie powtarza, że nie jest złym czło-
wiekiem. n

Samah  
z jednym  
z bliźniąt



 P A T R O N A T  P O L S K I  Z B R O J N E J
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W brew kolejnym zapowiedziom nigeryj-
skich polityków i wojskowych wojna 
z ugrupowaniem Boko Haram, która 
w 2009 roku rozpoczęła się w północno-

-wschodniej Nigerii, nadal trwa. Co gorsza, konflikt ten 
się rozprzestrzenił na sąsiednie państwa, Czad i Kame-
run. Pokonanie brutalnych islamistów utrudniają poli-
tyczne spory oraz informacje o korupcji i defraudacjach 
w instytucjach państwowych, w które są zamieszani 
urzędnicy wyższego szczebla.

SPALONA ZIEMIA
Przeciwko władzom Nigerii siedem lat temu wystąpiło, 

działające tam od 2002 roku, radykalne ugrupowanie Bo-
ko Haram, które nie akceptuje wszelkiej aktywności poli-
tycznej i społecznej muzułmanów, mającej coś wspólne-
go z cywilizacją zachodnią. Obecnie funkcjonuje ono ja-
ko Zachodnioafrykańska Prowincja tzw. Państwa 
Islamskiego, czyli kolejny kalifat.

Głównym terenem aktywności ekstremistów jest stan 
Borno, zajmujący obszar około 93 tys. km2. Położony na 
północno-wschodnim krańcu Nigerii, nad jeziorem Czad, 
graniczy z Kamerunem, Nigrem i Czadem. Źle wyposa-
żona i wyszkolona armia nigeryjska długo nie radziła so-
bie z silnie umotywowanymi religijnie ekstremistami. Po-
mimo obecności wojska, bezkarnie dokonywali oni bru-

talnych ataków na kolejne wioski i miasteczka, gdzie 
w bestialski sposób mordowali mieszkańców.

Dane o stratach materialnych w tej wojnie przedstawio-
ne przez Bank Światowy są porażające. Otóż w stanie 
Borno zostało zniszczonych 30% ze znajdujących się tam 
3,2 mln prywatnych domów oraz 1630 źródeł wody. 
W trakcie walk nie oszczędzano nawet placówek służby 
zdrowia i 201 z nich przestało istnieć. Straty objęły też ty-
siące innych budynków publicznych oraz znaczną część 
infrastruktury energetycznej. Bank Światowy oszacował 
je na kwotę niemal 6 mld dolarów. Jego szef obiecał na 
spotkaniu z gubernatorem stanu Kaszimem Szettimą 
800 mln dolarów na odbudowę i rozminowanie kraju.

Eksperci szacują, że od 2009 roku w wojnie wywoła-
nej przez Boko Haram zginęło ponad 20 tys. osób. 
Z obawy o życie od 1,8 do 2,6 mln mieszkańców pół-
nocno-wschodniej Nigerii zostało zmuszonych do po-
rzucenia domów. Wielu z nich schroniło się w Maidu-
guri, stolicy Borno. Tylko niewielka część (około 10%) 
uchodźców trafiła do obozów, większość znalazła gości-
nę u rodziny i wśród lokalnych społeczności. Niemniej 
jednak ludzie ci stracili nie tyko dorobek życia, lecz tak-
że możliwość zdobywania środków na utrzymanie, bo 
społeczność Borno to przede wszystkim drobni farme-
rzy lub rybacy. Wojna sparaliżowała region. Jedynym 
sposobem przemieszczania się między większymi miej-

Islamiści z nigeryjskiego ugrupowania Boko Haram, pomimo 
ponoszonych strat, nie zamierzają składać broni i dokonują 

brutalnych ataków odwetowych.

Macki kalifatu
T A D E U S Z  W R Ó B E L

Portrety poszukiwanych islamistów z ugrupowania Boko Haram. Zdjęcie ze strony ministerstwa obrony Nigerii
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scowościami są konwoje samochodowe eskortowane 
przez wojsko. Ochronę żołnierzy muszą mieć również 
wszystkie placówki szkolne w regionie, gdyż członko-
wie Boko Haram nie uznają edukacji na wzór zachodni 
i wielokrotnie dokonywali masakry uczniów. Głośnym 
echem odbiło się uprowadzenie 14 kwietnia 2014 roku 
219 uczennic ze szkoły w mieście Chibok. Bestialskie 
zbrodnie miały zastraszyć rodziców, by nie wysyłali 
swych dzieci do szkół publicznych.

ODZYSKIWANIE TERENU
W 2015 roku nigeryjskie wojsko odzyskało kontrolę 

nad większością obszarów opanowanych przez islami-
stów. Prezydent Muhammadu Buhari, który jest byłym 
wojskowym, doposażył armię i dokonał zmian dowód-
ców, a także przeniósł swe stanowisko dowodzenia ze sto-
licy Nigerii, Abudży, do Maiduguri. Innym pozytywnym 
czynnikiem było stworzenie wielonarodowych sił w re-
gionie, które zaczęły prowadzić skoordynowane działania 
przeciwko Boko Haram. Nie bez znaczenia było też przy-
bycie wojskowych instruktorów z Wielkiej Brytanii 
i USA, którzy zaczęli szkolić armie Nigerii i Kamerunu. 
Według danych z początku kwietnia 2016 roku, żołnierze 
uwolnili około 2 tys. kobiet i dzieci przetrzymywanych 
przez ekstremistów ukrytych w lesie Sambisa. 

Głównodowodzący armią nigeryjską od lipca 2015 
roku gen. por. Tukur Jusuf Buratai zapowiedział, że  
Boko Haram zostanie w tym roku zniszczone. W grud-
niu prezydent Buhari stwierdził, że Nigeria „technicznie 
już wygrała wojnę” z terrorystami, bo stracili oni zdol-
ność do przeprowadzania konwencjonalnych ataków. 
Według prezydenta, poza kontrolą władz pozostał ich 
matecznik, las Sambisa, położony 60 km na południowy 
wschód od Maiduguri. 

Pomimo pewnych sygnałów o poprawie sytuacji 
w kwestii bezpieczeństwa, lokalni politycy uważają, że 
Boko Haram ciągle pozostaje aktywna na połowie obsza-
ru stanu Borno. Niestety, potwierdzeniem tego był prze-
prowadzony 30 stycznia 2016 roku atak terrorystów na 
wioskę Dalori, położoną zaledwie 4 km od Maiduguri, 
gdzie zabito 86 osób, w tym dzieci. 

O tym, że islamscy rebelianci pozostają nadal groźni, 
w sierpniu ubiegłego roku przekonał się sam gen. Buratai. 
Podczas inspekcji jednostek w Borno jego konwój 
45 km na wschód od Maiduguri wpadł w ich zasadzkę. 
Co więcej, także w sierpniu 2015 roku służby bezpie-
czeństwa zatrzymały 14-letniego szpiega z Boko  
Haram, który sprawdzał procedury bezpieczeństwa obo-
wiązujące w porcie lotniczym w Abudży. Okazało się, 
że nie działał indywidualnie, lecz jako członek siatki 
szpiegowskiej islamistów.

Władze Nigerii mają świadomość, że walka z osłabio-
nymi, ale niemającymi żadnej alternatywy terrorystami 
może być długa i kosztowna. Dlatego w kwietniu 2016 
roku rozpoczęły operację „Safe Corridor”, mającą przy-
wrócić społeczeństwu byłych członków Boko Haram, 
którzy zdecydują się zaprzestać walki i złożyć broń. 
W tym czasie było ich około 800. Rzecznik nigeryjskiej 
armii gen. bryg. Rabe Abubakar ujawnił, że byli rebelian-
ci będą przygotowywani do życia w społeczeństwie 
w dwóch lub trzech obozach. Władze podkreślają jednak, 
że „Safe Corridor” nie jest równoznaczna z amnestią. Po-
jawiły się też doniesienia, że odczuwająca braki kadrowe 
organizacja islamskich ekstremistów zaczęła wykorzysty-
wać nową formę rekrutacji, w której zachętą jest udziela-
nie pożyczek. 

Wojna w północno-wschodniej Nigerii jest niezwykle 
zaciekła. Z jednej strony, ekstremiści dokonują bestial-
skich zbrodni, a z drugiej, armia stosuje brutalne metody. 
Los tych, których wojsko schwytało z bronią w ręku lub 
zatrzymało jako podejrzanych o przynależność do Boko 
Haram, często jest tragiczny. W maju 2016 roku Amnesty 



nr 6 | CZERWIEC 2016 | POLSKA ZBROJNA

99

International określiła koszary wojskowe Giwa w Maidu-
guri, gdzie są przetrzymywani aresztanci, jako „miejsce 
śmierci”. W 2016 roku w tym areszcie zmarło co naj-
mniej 149 osób, wśród nich było 11 dzieci, nawet nie-
mowlęta. W ogóle jedna dziesiąta z 1200 osób przetrzy-
mywanych tam podejrzanych to niepełnoletni. Organiza-
cja przypomniała, że podczas ataku Boko Haram na 

areszt w koszarach Giwa w 2014 roku żołnierze dokona-
li masowej egzekucji ponad 640 podejrzanych, żeby nie 
dopuścić do ich uwolnienia. Obrońcy praw człowieka 
szacują, że od 2011 roku nigeryjscy wojskowi zastrzelili, 
udusili, zagłodzili lub doprowadzili torturami do śmierci 
ponad 8 tys. osób.

CHWIEJNE PAŃSTWO
Ostatecznemu pokonaniu Boko Haram nie sprzyja zła 

kondycja nigeryjskich struktur państwowych, które tra-
wi rak korupcji. Ekipa nowego prezydenta kraju  
Muhammadu Buhari zarzuca swym poprzednikom gi-
gantyczną grabież pieniędzy publicznych. Według wice-
prezydenta Yemi Osinbajo, z funduszy przeznaczonych 
na walkę z Boko Haram skradziono około 15 mld dola-
rów. Dla porównania podał, że rezerwy walutowe Nige-
rii wynoszą 27 mld dolarów. 

Osoby związane blisko z byłym prezydentem Goodluc-
kiem Jonathanem są podejrzane np. o zawieranie fałszy-
wych kontraktów na dostawy broni o równowartości 
2 mld dolarów. Zarzuty usłyszeli m.in. były doradca 
ds. bezpieczeństwa narodowego Sambo Dasuki, byli do-
wódcy wojskowi i kilku kontraktorów. Wszyscy oni za-
pewniają, że są niewinni. Niemniej jednak za rządów pre-
zydenta Jonathana żołnierze narzekali, że byli źle przygo-
towani do walki z islamistami z Boko Haram, mimo 
ogromnego budżetu wojskowego.

Pieniądze zniknęły nie tylko ze sfery obronności. 
W marcu audyt państwowego koncernu naftowego wy-
kazał, że rząd nie otrzymał od firmy należnych mu 
25 mld dolarów, które gdzieś „wyparowały”. Informacje 
o korupcji nigeryjskich urzędników nie stanowią wiel-
kiego zaskoczenia, bo od lat kraj ten w rankingach, zna-
nych jako Indeks Percepcji Korupcji, które przygotowu-
je Transparency International, plasuje się na odległym 
miejscu. W 2015 roku Nigeria zajęła 136. miejsce 
wśród 167 ocenianych państw.

W Nigerii duże poruszenie wywołały krytyczne uwagi 
na temat stanu państwa, które padły z ust z brytyjskiego 
premiera Davida Camerona. Określił on ten kraj jako 
„fantastycznie skorumpowany”. Na konferencji antyko-
rupcyjnej w Londynie prezydent Buhari stwierdził, że nie 
będzie żądał przeprosin ze strony Camerona, bo bardziej 
od nich zależy mu na zwrocie skradzionych Nigerii pie-
niędzy, które trafiły na konta w brytyjskich bankach. 
Wcześniej wypowiedź Camerona o Nigerii skrytykowała 
Transparency International. Według tej organizacji, 
współwinna korupcji jest Wielka Brytania, bo zapewnia 
bezpieczeństwo pieniądzom z nielegalnych źródeł, za-
równo w bankach na Wyspach Brytyjskich, jak i swych 
terytoriach zamorskich. n

GŁÓWNODOWODZĄ-
CY ARMIĄ 
NIGERYJSKĄ 
GEN. POR. TUKUR 
JUSUF BURATAI 
ZAPOWIEDZIAŁ, 
ŻE BOKO HARAM  
ZOSTANIE  
W TYM ROKU  
ZNISZCZONE
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Czy Turcja – kraj na granicy dwóch kontynen-
tów – jest dziś bardziej azjatycka, czy euro-
pejska?

Turcy są na tyle europejscy, że nie są już azjatyccy oraz 
na tyle azjatyccy, że trudno o nich powiedzieć, że są euro-
pejscy. Są po prostu Turkami – wymykają się generalizacji, 
jak np. Rosjanie. 

Przez lata Ankara trzymała kurs wyznaczony przez 
pierwszego prezydenta Mustafę Kemala Atatürka 
i była laicką republiką. Czy dziś staje się bardziej 
muzułmańska?

Turcja w czasach Atatürka była zeuropeizowana, ale 
dość powierzchownie. Europejskie były instytucje i stroje, 
ale zachodni blichtr nie sprawił, że państwo stało się demo-
kratyczne. W Turcji nigdy nie przestrzegano standardów 
demokratycznych. Władze zawsze represjonowały dzienni-
karzy i, ze względu na Kurdów, nie przestrzegały praw 
mniejszości. Od 2002 roku krajem rządzi Partia Sprawie-
dliwości i Rozwoju [AKP], która odwołuje się do islamu. 
Jednak właśnie to ugrupowanie zdemokratyzowało Turcję, 
uruchomiło społeczne i instytucjonalne mechanizmy, 
upodobniające kraj do Europy. AKP ma dziś pełnię wła-
dzy – 317 przedstawicieli w 500-osobowym parlamencie, 
czyli Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji.

Od czasu wyborów parlamentarnych latem 2015 roku 
w Turcji dochodzi do zamachów i nie zawsze można 

wskazać ich sprawcę. Czy przyczyn takiego stanu nale-
ży upatrywać w represyjnej polityce wewnętrznej An-
kary, czy może w agresywnej polityce zagranicznej?

Owszem, władze stymulują ambitne i kontrowersyjne 
przemiany w kraju oraz prowadzą bardzo aktywną polity-
kę zagraniczną – to budzi konflikty i opór. Zamachy w Tur-
cji, wiązane czy to z radykałami muzułmańskimi, czy 
z Kurdami, są jednak w większym stopniu odpryskiem 
konfliktu na Bliskim Wschodzie – głównie w Syrii. Turcja 
jest uczestnikiem kryzysu w regionie, ale ani nie jest jego 
przyczyną, ani głównym odpowiedzialnym za niego – by-
wa też ofiarą.

Sporym wyzwaniem dla tureckiej gospodarki wydaje 
się napływ setek tysięcy syryjskich uchodźców.

W 2011 roku, gdy zaczęła się wojna w Syrii, Turcy za-
kładali, że będzie to krótki konflikt, a oni przyjmą uchodź-
ców „na chwilę”, bo zwycięży opozycja, uchodźcy wrócą 
do domu, a Ankara zyska wpływ na odbudowę powojennej 
Syrii. Chcieli także udowodnić Europejczykom, że mają 
sposób na rozwiązywanie problemów bliskowschodnich. 
Wielokrotnie krytykowali Amerykanów za złą politykę wo-
bec Iraku, a Europejczyków za podejście do Arabskiej Wio-
sny i niewłaściwe rozegranie konfliktu w Libii. Liczyli też, 
że wobec ofensywy Państwa Islamskiego w 2014 roku doj-
dzie do przełomu w konflikcie syryjskim, w wyniku które-
go zostanie usunięty prezydent Baszszar al-Asad. Konflikt 
w Syrii się jednak nie skończył i uchodźcy stali się dla Tur-

o walce z Kurdami, która jest ważniejsza niż ta z Państwem 
Islamskim, napięciach etnicznych wzmaganych przez uchodźców 

oraz rozpadzie starego porządku na Bliskim Wschodzie  
rozmawia Małgorzata Schwarzgruber.

POLITYKA 
PO TURECKU

Z  K r z y s z t o f e m  S t r a c h o t ą
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cji ogromnym ciężarem. Władze nie mogą się jednak wyco-
fać, przede wszystkim ze względów wizerunkowych – by-
łoby to przyznanie, że im także się nie udało. Przekreśliły-
by również dotychczasową politykę wobec Syrii.

Czy napływ uchodźców, będących w większości arab-
skimi sunnitami, nie wzmaga napięć etnicznych w rejo-
nach przygranicznych Turcji?

Na południu kraju mieszkają także Arabowie i Kurdo-
wie. Napływ Arabów z Syrii prowadzi do zakłócenia pro-
porcji, co powoduje wśród Turków wzrost nastrojów nacjo-
nalistycznych, ale też fundamentalistycznych. Dochodzi 
również do napięć między Turkami, Arabami i Kurdami. 
W wielu miastach narastają problemy socjalne, bo uchodź-
cy stali się większością, gwałtownie skoczyły ceny nieru-
chomości, a spadły wynagrodzenia za pracę.

Czy porozumienie Turcji z Unią Europejską w sprawie 
powstrzymania napływu migrantów do Europy ozna-
cza, że dla Ankary otworzyły się drzwi do UE?

Tureckie władze pokazują, że mogą być wiarygodnym 
partnerem. Jeśli Bruksela zliberalizuje reżim wizowy, to 
będzie dla Ankary ogromny sukces polityczny – przede 
wszystkim na arenie wewnętrznej. Perspektywa członko-
stwa jest odległa i Turcy o tym wiedzą. Nie muszą być jed-
nak członkiem Unii, wystarczy, że staną się uprzywilejo-
wanym partnerem, niespętanym różnymi ograniczeniami. 
Stałym elementem tureckiej polityki były i są pewne resen-
tymenty – Turcy z jednej strony zarzucają Europejczykom 
hipokryzję, islamofobię, niechęć do mieszkańców Bliskie-
go Wschodu, z drugiej zaś dziś, jak nigdy przedtem, czują, 
że są dla Europy niezbędni, a zatem zdolni asertywnie for-
sować swoje interesy. 

Jak Pan sądzi, czy napięcia turecko-kurdyjskie grożą 
pojawieniem się w państwach Unii nowej fali uchodź-
ców, tym razem mających obywatelstwo tureckie?

Są takie obawy – choć teoretycznie nie powinno ich być. 
Mowa jest o ruchu bezwizowym na 90 dni, bez prawa pra-
cy i możliwości jego zawieszenia w razie potrzeby. Ponad-
to Turcja byłaby uznana za państwo bezpieczne, co znaczą-
co utrudniałoby ubieganie się o status uchodźcy.

Przez lata Turcja utrzymywała przyjazne relacje z są-
siadami i starała się odgrywać rolę mediatora w regio-
nalnych konfliktach. Dziś powiedzenie „zero proble-
mów z sąsiadami” zostało zastąpione przez „zero sąsia-
dów bez problemów”. 

Cały region jest pogrążony w kryzysie. W Syrii toczy 
się wojna domowa z udziałem kilku aktorów wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Państwo syryjskie nie istnieje, 

a społeczeństwo jest zdezintegrowane. Podobnie jest 
w Iraku. Tylko z Kurdystanem Turcja ma dobre relacje, 
ale sam Kurdystan też jest wewnętrznie podzielony. Iran 
przechodzi wewnętrzną przebudowę i – podobnie jak 
Turcja – ma spore ambicje, a dla dwóch dużych graczy 
obok siebie nie ma miejsca. Napięta jest też sytuacja na 
Kaukazie. Krótko mówiąc, przeżywająca głębokie prze-
miany Turcja jest położona w regionie, który także się 
zmienia, na dodatek w sposób gwałtowny i nieprzewi-
dywalny. Niestabilne otoczenie oddziałuje na Turcję – 
problemy pojawiają się na terytorium kraju, czego przy-
kładem jest kwestia kurdyjska. 

Zachód widział w Ankarze sojusznika w walce z Pań-
stwem Islamskim. Tymczasem cele operacji amerykań-
skiej nie pokrywają się z tureckimi. Dlaczego dla Anka-
ry ważniejsza jest walka z reżimem Al-Asada niż z IS?

Turcja, inaczej niż Zachód, nie upatruje w Państwie  
Islamskim przyczyny problemów na Bliskim Wscho-
dzie ani zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego i regio-
nalnego. Dla Ankary od początku wojny w Syrii główną 
przyczyną kłopotów był Baszszar al-Asad. Tamtejsi po-
litycy uważają, że to syryjski prezydent swoją polityką 
wykreował Państwo Islamskie i jest odpowiedzialny za 
napływ uchodźców, dlatego najpierw trzeba pozbyć się 
Al-Asada, co w perspektywie osłabi także kolejnych ry-
wali – Iran i Rosję. Dla Turcji najpoważniejszym proble-
mem byłoby powstanie państwa kurdyjskiego w Syrii, 
kierowanego przez Partię Pracujących Kurdystanu 
[PKK] i ich syryjską filię. Według Ankary, to parapań-
stwo kurdyjskie w Syrii przyczynia się do dezintegracji 
całego regionu, co grozi efektem domina. PKK jest 
uznawane, także przez Zachód, za organizację terrory-
styczną. A skoro tworzy ona własne państwo, stanie się 
wcześniej czy później także problemem dla Zachodu. 

Wydawać by się mogło, że Turcja jest osamotniona 
w takim podejściu do Państwa Islamskiego...

Mimo że od 2015 roku Państwo Islamskie zaczęło or-
ganizować zamachy także na terenie Turcji, nadal więk-
szym problemem pozostają Asad i Kurdowie. Państwo 
Islamskie służy wielu graczom, którzy nauczyli się ko-
rzystać z jego istnienia, np. prowadzą z nim różne inte-
resy handlowe. Ciekawe jest także podejście Teheranu. 
Iran, który jest protektorem reżimu Asada, w ostatnim 
roku nie podejmował w Syrii żadnych poważniejszych 
działań przeciwko Państwu Islamskiemu. Tymczasem 
w Iraku zdecydowanie zwalcza jego bojowników. Z ja-
kichś powodów Państwo Islamskie na terenie Syrii bar-
dziej odpowiada Teheranowi niż ugrupowania pozosta-
łej opozycji islamskiej. 
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Czy opowiedzenie się Turcji przeciwko syryjskim Kur-
dom nie stawia w trudnej sytuacji Amerykanów, którzy 
udzielają kurdyjskim Ludowym Jednostkom Obrony 
[YPG] wsparcia militarnego?

O tym konflikcie wielokrotnie rozmawiano na najwyż-
szym szczeblu. Kurdowie w Syrii walczą z Państwem  
Islamskim, więc dla USA są sojusznikami i należy ich 
dozbrajać. Partia rządząca syryjskim Kurdystanem, czyli 
Partia Unii Demokratycznej [PYD; syryjska filia PKK], 
jest radykalnie świecka, więc Amerykanie mogą mieć 
poczucie, że nie powtórzy się sytuacja, gdy dozbrojeni 
afgańscy mudżahedini podjęli walkę z wojskami koalicji. 
Dla Turków dozbrajanie Kurdów z PKK to zbrojenie naj-
większego wroga. Tak więc Amerykanie pilnują się, aby 
za mocno nie drażnić Ankary. 

Czy rozwiązanie problemu kurdyjskiego jest możli-
we? Ta mniejszość w Turcji to 15 mln ludzi, 20% lud-
ności kraju. 

To skomplikowana sprawa. Dziś trudno mówić o roz-
wiązaniu kwestii kurdyjskiej, gdy w Syrii i Iraku toczą 
się wojny, a w Turcji i Iranie dochodzi do głębokich 
zmian wewnętrznych. W Europie Kurdów traktujemy ja-
ko jeden naród, podczas gdy w rzeczywistości chodzi 
o miliony ludzi żyjących na ogromnym obszarze – od Ira-
nu przez Irak, Syrię i Turcję. Mówią oni różnymi języka-
mi. Tureccy Kurdowie piszą alfabetem łacińskim, reszta 
posługuje się alfabetem arabskim. Ci ludzie wyznają też 
różne religie – większość jest sunnitami obrządku  
szafi’ickiego, ale w Turcji część jest alawitami, a są też 
jezydzi. Przez setki lat Kurdowie żyli rozdzieleni między 
imperium osmańskie i perskie, od stu lat między Turcję, 
Iran, Irak i Syrię – bardzo się zatem różnią między sobą 
i nie wszyscy z nich marzą o wolnym, zjednoczonym 
Kurdystanie. Najbardziej udanym i zaawansowanym 
przykładem rozwiązania tego problemu jest iracki Kurdy-

KRZYSZTOF STRACHOTA jest  kierownikiem Zespołu 

Turcj i ,  Kaukazu i  Azj i  Centralnej  w Ośrodku Studiów 

Wschodnich im.  Marka Karpia .  Zajmuje s ię  m.in. 

problemami bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie .

stan. Na podobnej zasadzie, czyli przyznania pewnej au-
tonomii, mogłyby powstać kolejne państewka. Podkre-
ślam: mogłyby powstać, ale nie muszą, autonomiczne 
państewka, ale nie zjednoczony Kurdystan. 

W jednym z wywiadów turecki minister spraw za-
granicznych stwierdził wręcz, że misją Turcji jest re-
konstrukcja Bliskiego Wschodu – zakończenie po-
rządku narzuconego przez porozumienie Sykes– 
–Picot z 1916 roku, na mocy którego sztucznie na-
kreślono mapę regionu bliskowschodniego. Czy jest 
to realny scenariusz?

W Turcji i Iranie głośno mówi się o tym, że gwałtow-
ne zmiany zachodzące na Bliskim Wschodzie spowodo-
wały rozpad starego porządku i nie uda się już powrócić 
do dawnych granic. Na tym obszarze państwo tworzyło 
się wokół ośrodków cywilizacyjnych i politycznych, bez 
uwzględnienia kwestii etnicznych czy religijnych. Na 
Bliskim Wschodzie trudno mówić o narodach w takim 
pojęciu, jakie znamy z Europy. Przez kilka pokoleń two-
rzono naród iracki, a okazało się, że w ostatnich deka-
dach tożsamość sunnicka czy szyicka stały się ważniej-
sze od tożsamości irackiej. Druga kwestia dotyczy religii 
i napięć między sunnitami i szyitami. W regionie aktyw-
ny jest Iran, wspierający szyitów, który stara się realizo-
wać swoje interesy, budując nieformalne strefy wpły-
wów. Ale do najostrzejszego konfliktu może dojść mię-
dzy sunnickimi Arabami – trudno wyobrazić sobie 
pokojowe współistnienie Arabii Saudyjskej i Państwa  
Islamskiego, które tworzą radykalni Arabowie sunniccy, 
mimo że łączy ich wspólna religia. IS jest większym za-
grożeniem dla sunnickiej Arabii Saudyjskiej niż dla szy-
ickiego Iranu. Specyficzna i radykalna interpretacja isla-
mu i ogłoszenie kalifatu przez Państwo Islamskie pod-
waża legitymację monarchii Saudów – wspólne 
sunnickie korzenie w tym wypadku zaostrzają konflikt.

W jakim kierunku będzie zmierzać Turcja?
Proces wewnętrznej przebudowy będzie kontynuowa-

ny, nie zmniejszą się ambicje do odgrywania wiodącej 
roli na Bliskim Wschodzie, nie zmieni się też postawa 
wobec Zachodu, co będzie wywoływało duże napięcia 
w relacjach Ankary ze światem zewnętrznym. Spodzie-
wam się, że Turcja będzie krajem coraz mniej stabil-
nym, bardziej uwikłanym w wiele problemów ze swego 
sąsiedztwa i bardziej islamskim. Coraz trudniej zatem 
będzie państwom Zachodu ułożyć sobie z nią relacje.

Turcja jest krajem 
dynamicznych zmian. 
W czasach Atatürka była 
zeuropeizowana, ale dość 
powierzchownie 
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W przededniu ce-
remonii otwar-
cia Euro 2016 
francuskie wła-

dze zintensyfikowały działa-
nia mające na celu zminima-
lizowanie zagrożenia ze stro-
ny islamskich komórek 
terrorystycznych działających 
we Francji i krajach ościen-
nych. Nadrzędną sprawą jest 
teraz zapewnienie bezpie-
czeństwa podczas zbliżające-
go się turnieju. Przyjęte środ-
ki ostrożności dorównują 
tym, które zastosowały bry-
tyjskie władze podczas Let-
nich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. 

Jest to jak najbardziej uzasadnione, wziąwszy pod 
uwagę, że nad Sekwaną działa co najmniej kilkanaście 
komórek terrorystycznych powiązanych ideologicznie 
z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim (IS), dysponują-
cych środkami i możliwościami do przeprowadzenia za-
machów na dużą skalę. Część ich członków brała udział 
w konfliktach zbrojnych w Syrii oraz północnym Iraku 
po stronie IS i Frontu al-Nusra, ma też doświadczenie 
w posługiwaniu się bronią strzelecką i lekką, a także 
w konstruowaniu nasobnych ładunków wybuchowych, 
tzw. pasów szahida, oraz improwizowanych urządzeń 
wybuchowych (IED). O skali zagrożenia niech świadczy 
również fakt, że od 2012 roku na obszary, na których 
operują islamskie organizacje terrorystyczne, wyjechało 
co najmniej 1700 Francuzów.

DMUCHAJĄC NA ZIMNE
Francja po raz trzeci (poprzednie turnieje odbyły się 

w 1960 i 1984 roku) będzie gościć najlepsze reprezentacje 
narodowe, które zmierzą się w walce o prymat na Starym 
Kontynencie. Pierwszy raz w historii UEFA, w porozu-
mieniu z narodowymi federacjami, zdecydowała, że w tur-
nieju finałowym wezmą udział 24 reprezentacje, a nie 16, 
jak dotychczas. Sprawia to, że w czasie francuskiego Euro 

zostanie rozegra-
nych więcej spo-
tkań, liczba miast 
gospodarzy wzro-
śnie do dziewięciu, 

na trybunach dzie-
sięciu stadionów za-

siądzie większa liczba 
widzów, a sam czas tur-

nieju zostanie wydłużony 
do miesiąca.

Zarówno władze, jak i francuska fe-
deracja piłkarska mają doświadczenie 
w organizacji imprezy sportowej tej 
rangi, jednak w odróżnieniu od zma-
gań o Puchar Świata w 1998 roku te-
raz istnieje realne zagrożenie atakami 

terrorystycznymi na obiekty sportowe, strefy kibica i infra-
strukturę komunikacyjną francuskich metropolii. Możli-
wości zamachu, łącznie z uderzeniami o charakterze sy-
multanicznym, nie wykluczają zarówno władze francu-
skie, jak i Jacques Lambert, dyrektor organizacyjny 
Euro 2016 z ramienia francuskiego związku piłki nożnej. 
Również UEFA zdaje się w pełni doceniać powagę sytu-
acji, czego przykładem są docierające od kilku miesięcy 
z Nyonu sygnały o możliwości przekładania poszczegól-
nych meczów, jak również ich rozgrywania bez udziału 
publiczności. Takie rozwiązanie bez wątpienia byłoby pro-
pagandowym sukcesem Al-Kaidy i IS, nie mniejszym niż 
same ataki bezpośrednie. Wymusiłoby też na organizato-
rach wiele zmian, począwszy od modyfikacji terminarza 
rozgrywek, na zwrocie pieniędzy za bilety kończąc. Taka 
decyzja miałaby również kolosalne znaczenie dla samego 
wizerunku Euro 2016, a także innych turniejów organizo-
wanych pod auspicjami UEFA, takich jak Liga Mistrzów 
i Liga Europy. Szczególnie dotkliwe byłyby konsekwencje 
finansowe, łącznie z możliwością wycofania się strategicz-
nych sponsorów. 

DŁUGOTRWAŁY STAN WYJĄTKOWY
Po listopadowych zamachach francuskie władze zde-

cydowały o wdrożeniu wielu środków służących zmini-

K A M I L  S Z U B A R T
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terrorystów to 
najczarniejszy, ale  

i najmniej prawdopodobny scenariusz, 
jaki mógłby się wydarzyć w czasie  

Euro 2016. Francuskie władze 
przygotowywały się jednak i na taką 

ewentualność.
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malizowaniu zagrożenia przeprowadzeniem kolejnego 
dużego ataku terrorystycznego na terytorium kraju. 
Zmiany legislacyjno-administracyjne i plany organiza-
cyjne mają w pierwszej kolejności zapewnić ochronę 
życia i zdrowia obywateli Francji i gości zagranicznych. 
Podjęte działania są obliczone na zademonstrowanie 
skuteczności państwa i jego instytucji odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Pierwszą decyzją administracyjną po listopadowych za-
machach było wprowadzenie najwyższego (szkarłatnego) 
alarmu w ramach systemu antyterrorystycznego Vigipira-
te, co skutkowało m.in. wysłaniem na ulice francuskich 
miast 10 tys. żołnierzy pełniących służbę patrolową razem 
z funkcjonariuszami policji. Równolegle zdecydowano się, 
po raz pierwszy od 2005 roku, na wprowadzenie na trzy 
miesiące stanu wyjątkowego na terytorium całej Francji 
oraz podjęcie szerokiej ofensywy dyplomatycznej na fo-
rum Unii Europejskiej, co skutkowało uruchomieniem 
pierwszy raz w historii tzw. klauzuli wzajemnej obrony 
w ramach artykułu 42.7 „Traktatu o Unii Europejskiej”. 

26 lutego 2016 roku, na wniosek prezydenta François 
Hollande’a i premiera Manuela Vallsa, francuski parla-
ment przedłużył stan wyjątkowy o kolejne trzy miesiące, 
do 26 maja 2016 roku. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze 
strony krajowych i międzynarodowych organizacji poza-
rządowych, m.in. Amnesty International i Human Rights 
Watch, zajmujących się ochroną praw człowieka i swobód 
obywatelskich. Krytycznie wypowiedział się w tej sprawie 
również sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn  
Jagland, który w wysłanym pod koniec stycznia 2016 roku 
liście do prezydenta François Hollande’a wskazał na za-
grożenia dla demokratycznego systemu ochrony praw 
człowieka i swobód obywatelskich, mogące wynikać z sze-
rokich prerogatyw przyznanych władzy wykonawczej 
w czasie trwania stanu wyjątkowego.

Implementowana przez Zgromadzenie Narodowe Fran-
cji instytucja prawa wewnętrznego, jaką jest stan wyjątko-
wy, była w pierwszej kolejności skierowana do francuskich 
służb specjalnych i policji, które zyskały wiele uprawień 
umożliwiających im skuteczniejsze zwalczanie islamskie-
go ekstremizmu. Drugim elementem angażującym izbę 
niższą francuskiego parlamentu było przegłosowanie rzą-
dowego projektu wpisania do konstytucji instytucji stanu 
wyjątkowego, ogłaszanego w razie zaistnienia zagrożenia 
terrorystycznego. Taki stan nadzwyczajny miałby obowią-
zywać maksymalnie przez cztery miesiące, z możliwością 
ponownego przedłużenia na wniosek egzekutywy. 

Wywołało to po raz kolejny protest ze strony organiza-
cji pozarządowych, alarmujących o postępującej omnipo-
tencji państwa w sferze bezpieczeństwa publicznego. 
Protesty wzmogły się po upublicznieniu przez francuskie 

ministerstwo spraw wewnętrznych informacji, że 
w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania stanu 
wyjątkowego policja i służby specjalne przeszukały w ca-
łym kraju prawie 4 tys. mieszkań. Zatrzymano 500 osób, 
a 328 objęto aresztem domowym. Dodatkowo 20 kwiet-
nia 2016 roku na antenie radia France Info premier Valls 
zadeklarował – powołując się na prośbę ministra spraw 
wewnętrznych Bernarda Cazeneuve’a – wydłużenie stanu 
wyjątkowego o kolejne trzy miesiące, co umożliwiłoby 
objęcie nim zarówno Euro 2016, jak i zaplanowany na li-
piec wyścig kolarski Tour de France. 

CZARNE SCENARIUSZE
Drugim filarem aktywności władz francuskich były 

działania o charakterze organizacyjnym, służące wzmoc-
nieniu potencjału ochronnego. Bezpośrednio po zama-
chach na redakcję pisma „Charlie Hebdo” premier poinfor-
mował społeczeństwo o zwiększeniu o 3680 liczby funk-
cjonariuszy wydziałów antyterrorystycznych policji i służb 
specjalnych. 

Równolegle do zwiększenia potencjału kadrowego Pa-
ryż przygotowuje się do działań mających charakter post 
factum, a więc akcji ratunkowych po ataku terrorystycz-
nym. Na przełomie marca i kwietnia 2016 roku odbyła się 
seria ćwiczeń, przede wszystkim poza Paryżem, który 
w porównaniu z innymi miastami francuskimi jest bardzo 
dobrze przygotowany do prowadzenia operacji zarówno 
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antyterrorystycznych, jak i ratunkowych. Ćwiczenia 
z udziałem policji, jednostek antyterrorystycznych żandar-
merii narodowej, służb medycznych i straży pożarnej mia-
ły miejsce w Saint-Etienne, Nimes i Bordeaux. W każdych 
wzięło udział kilkuset członków służb ratowniczych oraz 
od kilkudziesięciu do nawet kilkuset statystów odgrywają-
cych rolę ofiar symulowanego zamachu.

Maksymalny realizm ćwiczonej akcji ratunkowej jest 
o tyle ważny, że z informacji władz miejskich Bordeaux 
wynika, że w strefie kibica na centralnym placu miasta roz-
grywki będzie obserwowało średnio 60 tys. osób, a w wy-
padku meczów reprezentacji Francji liczba ta może ulec 
nawet podwojeniu. Scenariusz w Bordeaux zakładał otwar-
cie ognia przez uzbrojonych w broń automatyczną napast-
ników, następnie detonację pasów szahida, tak jak w rze-
czywistości się stało podczas listopadowych zamachów 
w Paryżu. Innym elementem ćwiczeń był atak na obiekt 

sportowy, w którym wykorzystano jedną z aren zbliżające-
go się turnieju na Stade Geoffroy-Guichard w Saint-Etien-
ne i zaangażowano 450 statystów w roli ofiar. 

PEŁNA GOTOWOŚĆ
W razie konieczności prowadzenia operacji antyterrory-

stycznych, np. typu hostage rescue, ten ciężar spadnie na 
cztery kluczowe jednostki francuskiej policji i żandarmerii: 
RAID, BRI, GIPN i GIGN. Wszystkie one mają niebaga-
telne doświadczenie, czego potwierdzeniem są działania 
podczas styczniowych i listopadowych zamachów w Pary-
żu. Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych zdecydo-
wało się również doposażyć w broń i sprzęt wszystkie te 
jednostki, ale w największym stopniu RAID, która odpo-
wiada za 21 departamentów Paryża, czyli jeden z najgę-
ściej zaludnionych obszarów Francji. Na początku kwiet-
nia 2016 roku resort spraw wewnętrznych podpisał z pro-
ducentem bezzałogowych statków powietrznych Aeraccess 
kontakt na zakup minidronów o wadze do 2 kg, które będą 
wykorzystywane przez techników RAID do obserwacji 
z powietrza terenów wokół stadionów i w strefach kibica.

Francuskie władze przygotowują się również na zagro-
żenia o charakterze niekonwencjonalnym, a więc możli-
wość użycia broni masowego rażenia, przede wszystkim 
chemicznej w postaci gazów bojowych, np. sarinu lub VX. 
Scenariusz takiego ataku przetrenowano w Nimes, położo-
nym pomiędzy Marsylią i Tuluzą, czyli dwoma miastami 
gospodarzami zbliżającego się turnieju. Ćwiczenia 
w 150-tysięcznym mieście w dużej mierze były oparte na 
założeniu, że dokonano ataku chemicznego w środkach 
komunikacji miejskiej. Do takiej sytuacji doszło w 1995 
roku, kiedy to członkowie japońskiej sekty Najwyższa 
Prawda rozpylili w tokijskim metrze sarin. Tak więc w tym 
wypadku Francuzi również skorzystali z doświadczeń 
z przeszłości. 

Potencjalny atak z użyciem broni chemicznej wymusił-
by jednocześnie sięgnięcie po zasoby będące w wyposaże-
niu francuskich sił zbrojnych, w tym wypadku po jednost-
ki NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimi-
que) francuskiej armii. To oczywiście nie nastręcza 
żadnego problemu, gdy weźmie się pod uwagę status Fran-
cji jako mocarstwa atomowego mającego wystarczające 
zasoby, by wyeliminować zagrożenia wynikające z użycia 
broni masowego rażenia. Jest to jednocześnie najczarniej-
szy i najmniej prawdopodobny scenariusz ataku, co nie 
zmienia jednak faktu, że poważnie rozważny przez francu-
skie władze podczas zbliżającego się Euro 2016.

KAMIL SZUBART jest  pracownikiem naukowym 

Instytutu Zachodniego w Poznaniu i  eksper tem 

Fundacj i  „Amicus Europae”.
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Wkrótce po styczniowym teście nuklearnym, 
który komunistyczny reżim Koreańskiej Re-
publiki Ludowo-Demokratycznej starał się 
przedstawić światu jako test ładunku wodo-

rowego, Pjongjang wrócił do rakietowej retoryki. Nie było-
by w tym nic dziwnego, wszak w ciągu ostatnich dwóch 
lat dokonywano dziesiątek odpaleń pocisków balistycz-
nych. Były to jednak znane od lat, bazujące na technologii 
sprzed pół wieku, rakiety Scud i No-dong, choć rozpoczę-
to też testy pocisku przeznaczonego dla okrętów podwod-
nych (submarine-launched ballistic missile – SLBM). Star-

ty dwóch konstrukcji – rakiety nośnej Unha-3 i pocisku ba-
listycznego pośredniego zasięgu (intermediate-range 
ballistic missile – IRBM) Musudan – zasługują jednak na 
więcej uwagi. Przy tej okazji warto zadać pytanie o postę-
py programu jądrowego i rakietowego KRLD.

W ROLI STRASZAKA
BM-25 Musudan to pocisk, który wielokrotnie i przy 

różnych okazjach dumnie prezentowano już od 2010 roku. 
Nigdy przy tym nie podejmowano próby jego odpalenia. 
Ma to być system pośredniego zasięgu, sięgającego we-

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna w kwietniu zdecydowała się również na test pocisku przeznaczonego dla okrętów pod-
wodnych (SLBM) KN-11, odpalanego co najmniej trzykrotnie w 2015 roku (z zanurzonych platform lub okrętu podwodnego klasy Sinpo). 
W odniesieniu do co najmniej jednego ze startów spekulowano, że zdjęcia mogły być komputerowo retuszowane.

Czy serie testów pocisków przeprowadzanych przez Pjongjang 
oznaczają postępy w pracach nad ich konstrukcją, czy może 

służą przykryciu niepowodzeń programu rakietowego?

Rakiety widma
R A F A Ł  C I A S T O Ń
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dług niektórych źródeł 4 tys. km, 
dzięki czemu pocisk mógłby razić 
cele na wyspie Guam i na Alasce. 
Byłby w stanie przenosić, wciąż hi-
potetycznie, głowice nuklearne. Trzy 
kwietniowe próby (15, 27 i 28 kwiet-
nia) zakończyły się jednak fiaskiem, 
udowadniając przy tym, że Korei 
Północnej daleko do osiągnięcia ta-
kiego stopnia rozwoju technologicz-
nego, który umożliwiałby opracowa-
nie pocisku balistycznego bez serii prób.

Prawdopodobnie mamy do czynienia z pociskiem wid-
mem, tak jak to było w wypadku międzykontynentalnego 
KN-08, zaprezentowanego po raz pierwszy w 2012 roku. 
Ta konstrukcja również nigdy nie została poddana testom. 
Należy zatem się spodziewać, że jej status operacyjny jest 
zbliżony do statusu musudana. Powyższą tezę uprawomoc-
nia dodatkowo fakt, że egzemplarze zaprezentowane rok 
później, różniły się od pierwowzoru nawet wizualnie. 

Wróćmy jednak do bohatera kwietniowych testów. War-
to się zastanowić, co mogło skłonić reżim północnokoreań-
ski do podjęcia próby z pociskiem, który i bez tego wielo-
krotnie sprawdzał się w roli straszaka? Wszak samo roz-
mieszczenie kilku wyrzutni powodowało podwyższenie 
stanu gotowości południowokoreańskich, japońskich 
i amerykańskich jednostek antyrakietowych w regionie. 
Odpowiedź może być niepokojąca: po co najmniej kilku 
latach prac naukowcy i wojskowi uznali, że system dobrze 
rokuje i próba powinna zakończyć się sukcesem.

Po przejęciu władzy po zmarłym w grudniu 2011 roku 
ojcu, Kim Dzong Un starał się dość szybko zaprezentować 
światu osiągnięcia militarne swego kraju. Już wcześniej, 
gdy w 2010 roku doszło do zatopienia przez północnoko-
reański okręt podwodny południowokoreańskiej korwety 
„Cheonan”, a następnie ostrzelania wysepki Yeonpyeong, 
na Zachodzie spekulowano, że może to być element budo-
wania wizerunku ówczesnego następcy tronu, jako silnego 
i zdeterminowanego przywódcy. Po objęciu władzy, w cią-
gu niespełna półtora roku, Kim doprowadził do dwukrot-
nego testu rakiety nośnej Unha (po fiasku pierwszej próby, 
druga zakończyła się sukcesem), a także do testu nuklear-
nego, uznanego za bardziej udany niż dwa wcześniejsze. 
Pomimo jednostkowych sukcesów i buńczucznych zapo-
wiedzi, na kolejne próby zdecydowano się dopiero po 
trzech latach. Pewne znaczenie może tu mieć koszt zbudo-
wania rakiety nośnej, być może także ilość materiału roz-
szczepialnego, który posiada reżim, i zapewne sytuacja 
międzynarodowa. Czy to są jednak jedyne powody?

Komunistyczny reżim ciągle podąża tym samym torem 
i jego celem jest posiadanie zarówno broni jądrowej, jak 

i systemów jej przenoszenia. Aby 
jednak wspomniane pokazy siły były 
wiarygodne, systemy te muszą przy-
najmniej sprawiać wrażenie opera-
cyjnych. Od momentu pierwszego 
startu rakiety Taep’o-dong do sukce-
su pocisku Unha minęło zaś 15 lat. 
Czy zatem ryzyko niepowodzenia 
kolejnego testu nie było czynnikiem 
skłaniającym do powstrzymania się 
od niego? Niewykluczone, że to wła-

śnie ten aspekt odgrywał kluczową rolę. 
W wypadku musudana mogło być podobnie. Po zapre-

zentowaniu w 2010 roku pocisku, znajdującego się wów-
czas w najlepszym razie w fazie badawczo-rozwojowej, re-
żim osiągnął zamierzony efekt psychologiczny – świat za-
czął snuć domysły co do statusu operacyjnego konstrukcji. 
Jednocześnie, zakładając pesymistyczny scenariusz, wiele 
ośrodków eksperckich i rządowych dopuszczało możli-
wość jego operacyjności. Pjongjang zyskał czas potrzebny 
na dopracowanie konstrukcji, którą postrzegano jako po-
tencjalnie gotową do użycia.

Jeśli założyć prawdziwość powyższej tezy, to kwietnio-
we testy zdają się świadczyć o jednym – stopień dopraco-
wania pocisku pozwalał wysnuć wniosek, że test zakoń-
czy się sukcesem. Może to potwierdzać także liczba prób 
– po pierwszym niepowodzeniu wciąż zakładano, że jest 
to jedynie jakiegoś rodzaju defekt pojedynczego egzem-
plarza, a nie poważniejszy błąd konstrukcyjny. Kolejne 
dwa testy (przeprowadzone dzień po dniu) miały być te-
go dowodem. Wziąwszy pod uwagę, że oba zakończyły 
się fiaskiem, należy się spodziewać, że przez kolejne kil-
ka lub nawet kilkanaście miesięcy nie będziemy słyszeć 
o musudanie. Informacje o pocisku pojawią się znowu 
w mediach, gdy pracujący nad nim naukowcy uznają, że 
błędy zostały usunięte. Przekaz płynący z testu może się 
więc okazać krótkofalowo optymistyczny, ale w dłuższej 
perspektywie mocno niepokojący.

POCISKI PO LIFTINGU
W lutym doszło także do kolejnego startu rakiety no-

śnej Unha-3, zakończonego udanym wyniesieniem na 
orbitę satelity obserwacyjnego Kwangmyongsong-4. 
O ile samo wyniesienie było faktycznie udane, o tyle 
brak jest potwierdzonych informacji co do późniejszego 
przekazu przez satelitę sygnału. Ocenia się, że rakieta 
ma udźwig około 200 kg, przy masie własnej szacowa-
nej na nawet 100 t. Nie jest to więc system, który sam 
w sobie mógłby okazać się użyteczny pod względem 
militarnym, choć bez wątpienia jest takim uzyskiwane 
przy tej okazji know-how.

KOMUNISTYCZNY REŻIM 
CIĄGLE PODĄŻA TYM 
SAMYM TOREM I JEGO 
CELEM JEST 
POSIADANIE ZARÓWNO 
BRONI JĄDROWEJ, JAK 
I SYSTEMÓW JEJ 
PRZENOSZENIA
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Drugie już udane wyniesienie sate-
lity wydaje się świadczyć o względ-
nie wysokim stopniu dopracowania 
konstrukcji, choć ona sama jest dość 
toporna, a także w gruncie rzeczy 
oparta na przestarzałej technologii. 
Wydaje się, że kluczowa dla tego 
programu była pomoc naukowców 
irańskich, mających doświadczenie 
(a przy tym dysponujących środkami 
finansowymi) wyniesione z prac  
m.in. nad rakietami nośnymi Safir 
i Simorgh. W jakim stopniu jednak 
może to okazać się pomocne w do-
pracowaniu KN-08 czy KN-14, bo 
takim kodem opatrzono poddany kolejnemu liftingowi po-
cisk zaprezentowany w październiku ubiegłego roku? 

Przede wszystkim, trzeba zacząć od stwierdzenia, że tak 
samo jak w wypadku musudana, dopóki nie dojdzie do te-
stu, dopóty sami Koreańczycy nie będą znali odpowiedzi 
na to pytanie. Wiele świadczy jednak o tym, że pocisk jest 
dynamicznie rozwijany i w perspektywie może nawet kil-
kunastu miesięcy prawdopodobna jest jego pierwsza pró-
ba, przy czym dotyczy to testu w locie, bo statyczne testy 
silników przeprowadzono już trzy lata temu. Próby unhy 
mogą pomóc w dopracowaniu samych silników czy me-
chanizmów oddzielenia poszczególnych stopni (przy 
czym KN-14, w przeciwieństwie do wcześniejszej kon-
strukcji, jest pociskiem jedynie dwu-, a nie trzystopnio-
wym), nie przyczynią się jednak do rozwiązania jednego 
z zasadniczych problemów, tj. opracowania głowicy mo-
gącej ponownie wejść w atmosferę. 

Pociski pośredniego czy też międzykontynentalnego 
zasięgu poruszają się ze znacznie większymi prędkościa-
mi niż te krótkiego zasięgu, a co za tym idzie – wchodzą-
ce powtórnie w atmosferę głowice są narażone na oddzia-
ływania wyższych temperatur i aby nie ulec zniszczeniu, 
potrzebują bardziej wytrzymałych osłon termicznych. Za-
tem, by program rozwoju pocisków Musudan i KN-08 
oraz KN-14 uznać za zakończony, będą także konieczne 
próby przenoszonych przez nie głowic. W przeciwnym 
razie trudno się spodziewać, aby reżim zaryzykował kie-
dyś uzbrojenie ich w ładunki nuklearne.

TAJEMNICA TESTÓW
W kwietniu Koreańska Republika Ludowo-Demokra-

tyczna zdecydowała się również na test pocisku przezna-
czonego dla okrętów podwodnych (SLBM) KN-11, odpa-
lanego co najmniej trzykrotnie w 2015 roku (z zanurzo-
nych platform lub okrętu podwodnego klasy Sinpo). 
W odniesieniu do co najmniej jednego ze startów spekulo-

wano, że zdjęcia mogły być kompu-
terowo retuszowane. W przeciwień-
stwie do opisanych wcześniej kon-
strukcji, KN-11 ma być pociskiem na 
stały materiał pędny. Żadna z dotych-
czasowych prób nie była w pełni 
udana, choć nie jest też do końca 
pewne, jaki miały one charakter, 
tj. czy nie testowano jedynie silników 
startowych i możliwości pocisku 
opuszczenia wyrzutni i wzbicia się 
w powietrze. W ostatniej próbie po-
cisk przeleciał około 30 km. 

W wypadku pocisków odpalanych 
z okrętów podwodnych, Pjongjang 

musi się zmierzyć z jeszcze większymi trudnościami 
niż ma to miejsce z pociskami lądowymi. Konieczna 
jest budowa okrętów mogących je przenosić. Determi-
nacja, jaką wykazuje w tej kwestii reżim, każe jednak 
przypuszczać, że w perspektywie kilkunastu lat rzeczy-
wiście może on wejść w posiadanie systemów uzbroje-
nia tej klasy, osiągając przy tym poziom technologiczny 
ZSRR lat sześćdziesiątych XX wieku. Jeśli tak się sta-
nie, bez wątpienia pociski będą przenosiły głowice ją-
drowe. W wysokim stopniu destabilizowałoby to sytu-
ację bezpieczeństwa w regionie.

Ostatnie próby rakietowe podejmowane przez KRLD 
dobitnie pokazują zarówno obecne braki i ograniczenia, 
jak i niepokojące perspektywiczne możliwości północno-
koreańskiego programu balistycznego. Według ocen chiń-
skich, w najbliższej dekadzie Pjongjang może dysponować 
międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi. W prze-
ciwieństwie do prezentowanych od końca lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku w kolejnych edycjach raportu amery-
kańskiej wspólnoty wywiadowczej „Global Trends” pro-
gnoz, które przewidywały taką możliwość nawet około 
2010 roku, dzisiejsze przewidywania chińskie wydają się 
oparte na danych bardziej solidnych. 

Program balistyczny trudno jednak oddzielić od drugie-
go, bardziej nawet palącego problemu Półwyspu Koreań-
skiego, jakim jest północnokoreański program jądrowy. 
Obecnie nie sposób wykluczyć, że reżim może przygoto-
wywać kolejną próbę nuklearną. Podobnie jak ma to miej-
sce z pociskami rakietowymi, wydaje się, że testy jądrowe 
są przeprowadzane wówczas, gdy jest to uzasadnione osią-
gnięciem nowych zdolności – np. poprzednia próba naj-
prawdopodobniej była związana z zastosowaniem w ła-
dunku trytu. Pytanie, czy obecne przygotowania oznaczają 
kolejny krok w pracach nad bronią, czy też może służą 
przykryciu niepowodzeń programu rakietowego, na razie 
pozostaje otwarte.
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Prezydent Władimir Putin w kwietniu 2016 roku niespodziewanie wydał dekret 
o utworzeniu rosyjskiej Gwardii Narodowej. W jej struktury weszły m.in. wojska 

wewnętrzne oraz oddziały specjalne policji OMON i SOBR. Gwardia będzie rów-
nież nadzorować liczące około miliona osób prywatne agencje ochroniarskie. Do-
wódcą Federalnej Służby Gwardii Narodowej został zaufany Putina, Wiktor  
Zołotow, dotychczasowy dowódca wojsk wewnętrznych, a wcześniej służby bezpie-
czeństwa prezydenta. Nowa formacja ma liczyć ponad 400 tys. funkcjonariuszy, 
uzbrojonych m.in. w broń ciężką, ma mieć własne siły powietrzne. 

Oficjalnie Gwardia Narodowa powstała „w celu zapewnienia bezpieczeństwa pań-
stwa i obywateli, obrony prawa i swobód człowieka i obywatela”. Jej ważnym zada-

niem ma być również walka z terroryzmem i ekstremizmem. Jednocześnie podporządkowano 
ministerstwu spraw wewnętrznych struktury Federalnej Służby Migracyjnej i Federalnej Służby 
Kontroli Obrotu Narkotykami. Większość komentatorów podkreśla, że jest to kolejny krok w kie-
runku militaryzacji państwa i przygotowanie do tłumienia ewentualnych niepokojów społecz-
nych, które mogą wybuchnąć z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej Federacji Rosyj-
skiej. Tworzenie kolejnej służby o szerokich kompetencjach, podporządkowanej bezpośrednio 
prezydentowi, jest oceniane przede wszystkim jako mające na celu utrzymanie się Putina u wła-
dzy. Nieuchronnie jednak nasuwają się porównania z opriczniną Iwana Groźnego czy też 
wzmacnianiem władzy przez Józefa Stalina w latach trzydziestych XX wieku. Działania te mia-
ły na celu nie tylko wzmocnienie władzy centralnej, lecz także reformę nieefektywnych struktur 
państwa i gospodarki. 

W podejmowaniu dzisiejszych decyzji Władimir Putin mógł się kierować podobnymi przesłan-
kami. Oparta na surowcach naturalnych i osłabiona sankcjami rosyjska gospodarka wymaga pil-
nych zmian. Oligarchiczny układ, który poprawnie funkcjonował w okresie współpracy z pań-
stwami Zachodu, nie jest już tak skuteczny i dochodowy. Zmiana zasad naruszałaby jednak inte-
resy wielu wpływowych graczy. Oczekują oni raczej utrzymania dotychczasowego modelu 
i stanu posiadania, a nie realizacji mocarstwowych ambicji Putina czy też większego wysiłku, 
aby rozwiązywać problemy wewnętrzne. 

Jak stwierdził w styczniu 2016 roku Aleksiej Kudrin, były rosyjski minister finansów, ostatnio 
wracający do łask, Rosji zostały jeszcze dwa lata bez napięć społecznych. Wybuchną one, jeśli 
nie zostaną podjęte działania zmieniające strukturę gospodarki opartej na złożach mineralnych. 
Być może więc powołanie Gwardii jest jednym z elementów ucieczki do przodu, krokiem mają-
cym przygotować wprowadzenie zmian, które radykalnie przekształcą sys-
tem gospodarczy i polityczny Federacji Rosyjskiej. Czy będzie to dążenie 
do jeszcze większego podporządkowania gospodarki państwu i do autar-
kii, czy też próba ponownego otwarcia na zachodnie fundusze i liberaliza-
cja, tego nie wiadomo. Z pewnością jednak, aby zrealizować oba scenariu-
sze, niezbędne będzie silne i bezpośrednie wsparcie podczas pacyfikacji 
niezadowolonych. Zapewni je właśnie Gwardia Narodowa.

G R Z E G O R Z  
J A N I S Z E W S K I

Nowa opricznina?

n
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Mjr dr  GRZEGORZ JANISZEWSKI pełni  s łużbę w Dowództwie  

3  Skrzydła  Lotnictwa Transpor towego w Powidzu.  Specjal izuje  s ię  w tematyce  

s i ł  zbrojnych państw byłego ZSRR i  pol i tyce zagranicznej  Federacj i  Rosyjskiej . 
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J A K U B  N AW R O C K I

DRAMATYCZNA 
CEREMONIA

Czy uda się kiedykolwiek ustalić,  
kto wydał oddział „Osy-Kosy”?
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czasie jednego ze spotkań towa-
rzyskich pchor. Antoni Sucha-
nek, ps. „Andrzejek”, przedsta-
wił koledze z oddziału, por. mar. 
Mieczysławowi Uniejewskiemu, 
ps. „Marynarz”, swoją siostrę 
Teofilię. Młodzi zakochali się 
w sobie bez pamięci i choć trwa-
ła wojna, postanowili się pobrać. 
Ślub zaplanowali na 5 czerwca 
1943 roku. Niestety, dzień, który 
miał symbolizować początek no-
wego życia, stał się jego końcem 
dla dziesiątek osób i przyczyną 

tragedii wielu innych.

ODDZIAŁ LIKWIDATORÓW
Mieczysław Uniejewski i Antoni Suchanek 

w czasie okupacji niemieckiej służyli w spe-
cjalnym oddziale Armii Krajowej – Organizacji 
Specjalnych Akcji Bojowych „Osa”. Formacja 
ta z czasem, gdy powstało Kierownictwo Dy-
wersji AK, przyjęła kryptonim „Kosa 30”. Naj-
częściej jednak nazywano ją „Osa-Kosa”. Gru-
pa stanowiła samodzielny oddział dyspozycyj-
ny komendanta głównego AK, wykonujący 
akcje bojowe na jego bezpośrednie zlecenie. 
Twórca i dowódca całego oddziału ppłk Józef 
Szajewski, ps. „Phillips”, swoją formację po-
dzielił na trzy jednostki: warszawską, krakow-
ską i oddział sabotażowo-dywersyjny. 

Żołnierze oddziału stali się specjalistami 
od „mokrej roboty” – wykonywali wyroki 
wojskowych sądów specjalnych na konfiden-
tach, gestapowcach i prominentnych działa-
czach władz okupacyjnych. Jednostka dywer-
syjna w formacji, która miała kryptonim  
„Zagra-Lin”, była odpowiedzialna m.in. za 
dwa zamachy bombowe na dworcach kolejo-
wych w Berlinie i jeden we Wrocławiu. Po-
dobno informacje o śmiertelnych wybuchach 
bomb w sercu III Rzeszy tak rozwścieczyły 

samego Hitlera, że ten telefonicznie rozkazał 
reichsführerowi Heinrichowi Himmlerowi 
niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa i od-
nalezienie sprawców zamachów. 

W szeregach „Osy-Kosy” służyli przede 
wszystkim ludzie młodzi, kursanci przedwo-
jennych i konspiracyjnych podchorążówek. 
O jej tajności i zaufaniu do niej komendanta 
głównego AK gen. dyw. Stefana Roweckiego 
„Grota” może świadczyć to, że przez swoją 
osobistą łączniczkę miał on bezpośredni kon-
takt z dowódcą formacji i szefami każdej 
z działających grup. Oddział miał też dużą au-
tonomię w wykonywaniu zadań. I niewyklu-
czone, że właśnie brak żelaznej żołnierskiej 
dyscypliny doprowadził do rozbicia likwidato-
rów i poważnie zagroził działalności Komendy 
Głównej AK.

RÓŻE NA PAWIAKU
Mieczysław i Teofilia rozesłali prawie 

300 zaproszeń na swój ślub. W większości za-
prosili osoby związane z konspiracją i wszyst-
kich członków warszawskiej „Osy-Kosy”. By-
ło to złamanie elementarnych zasad konspira-
cji. Nikogo z wyższych przełożonych oraz 
kierownictwa Armii Krajowej o tym wydarze-
niu nie poinformowano. Być może obawiano 
się kategorycznych zakazów i kar za zgroma-
dzenie w jednym miejscu. 

5 czerwca 1943 roku w kościele św. Alek-
sandra w Warszawie o godzinie 12.00 rozpo-
częło się nabożeństwo ślubne. Na uroczystość 
przyszło ponad 90 osób, w tym większość żoł-
nierzy „Osy-Kosy”. Gdy trwała msza, nie-
miecka policja kryminalna otoczyła kościół 
i wtargnęła do środka. Nikt z zebranych nie 
stawiał oporu. Gestapo aresztowało 89 osób, 
które wraz z młodą parą zostały przewiezione 
na Pawiak. Jeden z więźniów, kancelista Leon 
Wanat, po latach wspominał: „Cały orszak 
ślubny za murami Pawiaka. Pamiętam ładną 

W
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młodą parę wkraczającą do kancelarii więziennej. Panna 
młoda trzymała w rękach bukiet herbacianych róż”. 

Tego dnia w jednym miejscu złapano 24 czynnych żoł-
nierzy likwidatorów i członków ścisłego kierownictwa 
egzekutywy, w tym pierwszego zastępcę szefa formacji 
warszawskiej – ppor. Jan Papisa vel Papiewskiego, 
ps. „Jerzy”. Spośród wszystkich uczestników ceremonii 
ślubnej ocalało tylko dwóch konspiratorów – brat panny 
młodej Antoni i Stefan Smarzyński ps. „Balon”, którzy 
wyszli na chwilę z kościoła, aby kupić film do aparatu 
fotograficznego. Gdy wracali, obława już trwała. Oprócz 
nich uratowało się jeszcze siedem osób z oddziału, które 
nie przyszły na ślub. 

Tragiczne były losy osób pojmanych w trakcie mszy. 
Część z nich, w większości członków „Kosy 30”, w na-
stępnych tygodniach rozstrzelano na terenie ruin war-
szawskiego getta – tak zginął m.in. Mieczysław Unie-
jewski. Resztę wywieziono do obozów koncentracyj-
nych, taki los spotkał m.in. pannę młodą z rodzicami. 
Oni przeżyli wojnę. 

Po tym wydarzeniu wśród członków konspiracji war-
szawskiej wybuchła panika. Zerwano kontakty z ocalały-
mi i błyskawicznie zaczęto zmieniać lokale kontaktowe 
oraz magazyny broni. Komenda Główna AK zleciła 
przeprowadzenie śledztwa, żeby wyjaśnić, kto stał za 
wsypą na placu Trzech Krzyży. Nikt nie podejrzewał, że 
taka tragedia mogła być przypadkiem. Sprawą zajął się 

jeden z ocalałych żołnierzy „Kosy”, oficer kontrwy-
wiadu AK Aleksander Kunicki, ps. „Rayski”.

TRAGEDIA „HELA”
Ciemne chmury zaczęły się zbierać nad jednym z naj-

dzielniejszych żołnierzy „Kosy”, Stanisławem Jasterem 
ps. „Hel”. Jaster, wywodzący się z pokolenia Kolum-
bów, z rodziny oficerskiej, tuż przed wybuchem wojny 
zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Czackiego w Warszawie. Po kampanii wrześniowej gro-
madził w domu broń. 19 września 1940 roku został 
schwytany w czasie wielkiej łapanki na warszawskim 
Żoliborzu. Tej samej, w trakcie której w ręce Niemców 
dobrowolnie oddał się rtm. Witold Pilecki. Zesłany do 
KL Auschwitz, dostał numer 6438. W obozie śmierci 
związał się z konspiracją. Stanisław Jaster uczestniczył 
w jednej z najzuchwalszych i największych ucieczek 
z obozu. 20 czerwca 1942 roku wraz z trzema innymi 
więźniami – Kazimierzem Piechowskim, Eugeniuszem 
Benderą i Józefem Lempartem – wtargnęli do magazy-
nów strażników w Auschwitz. Wszyscy przebrali się 
mundury SS, skradli broń i wsiedli w garażu do samo-
chodu… komendanta obozu koncentracyjnego. Przez ni-
kogo nie niepokojeni śmiałkowie wyjechali na zewnątrz. 

Odwaga i kunszt przeprowadzonej ucieczki wprawiły 
w osłupienie załogę obozu. Żaden z więźniów nie poniósł 
za to konsekwencji. Kara, niestety, spadła na rodzinę  

W KOŚCIELE ŚW. ALEKSANDRA 
W WARSZAWIE GESTAPO ARESZTOWAŁO 
MŁODĄ PARĘ I 89 GOŚCI WESELNYCH
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Jastera. Gdy Stanisław wrócił do domu, dowiedział się, że 
członkowie rodziny za jego czyn zostali zesłani tam, skąd 
on właśnie uciekł. Od razu nawiązał kontakt z podzie-
miem i trafił do oddziału „Kosa 30”. Pod pseudonimem 
„Hel” brał udział w akcjach likwidacyjnych oddziału. Jak 
zapamiętali jego towarzysze broni, rwał się do każdego 
zadania. Brał udział w akcji odbicia więźniów w transpor-
cie kolejowym pod Celestynowem i osobiście wykonywał 
wyroki wojskowych sądów specjalnych.

Po wydarzeniach z 5 czerwca 1943 roku kontrwy-
wiad AK zaczął sprawdzać tych, którzy nie znaleźli się 
feralnego dnia na placu Trzech Krzyży. Jaster, jako je-
den z nielicznych, do kościoła św. Aleksandra nie przy-
szedł. Por. Aleksander Kunicki dość szybko postawił go 
w stan oskarżenia. „Hel” tłumaczył się, że zaspał na 
uroczystość… choć ceremonia była zaplanowana na go-
dzinę 12.00. Domagał się przez jedną z łączniczek kon-
taktu z ocalałym szefem sztabu „Kosy 30” por. Mieczy-
sławem Kudelskim, ps. „Wiktor”, i przerzucenia na 
wschód jako zagrożonego aresztowaniem. Jaster spotkał 
się z przełożonym 12 lipca 1943 roku na rogu ulic Kru-
czej i Nowogrodzkiej w Warszawie. Niespodziewanie 
drogę zajechał im samochód gestapo, a z bram wysko-
czyli tajniacy. Obaj żołnierze zostali aresztowani. Po 
chwili z jadącego wozu wyskoczył „Hel”, do którego 
Niemcy zaczęli strzelać. Do dziś zachowały się pisem-
ne relacje świadków, którzy widzieli to zdarzenie. 

Ranny w trakcie ucieczki „Hel” wrócił jednak do kole-
gów. Dla kontrwywiadu AK wydarzemoe to stało się do-
wodem na to, że Jaster jest zdrajcą i agentem gestapo, 
a cała ucieczka była sfingowana. Od samego początku tę 
właśnie tezę popierał „Rayski” – który zresztą też nie 
zjawił się na ślubie Mieczysława Uniejewskiego i Teofi-
lii Suchanek. 

Gdy por. Kunicki dowiedział się, po ekspertyzie lekar-
skiej, że rana „Hela” była niegroźna i oddana z bardzo 
bliskiej odległości, domagał się natychmiastowej rozpra-
wy z Jasterem. 

HISTORIA / II WOJNA ŚWIATOWA

Do dziś pozostaje zagadką, 
jak zginął „Hel”. Czy jeden 
z najbitniejszych żołnierzy 
oddziału „Osa-Kosa” 
padł ofiarą samosądów 
i niezatwierdzonych 
egzekucji?

W JEDNYM MIEJSCU 
ZŁAPANO 24 CZYN-
NYCH ŻOŁNIERZY  
LIKWIDATORÓW 
I CZŁONKÓW ŚCISŁE-
GO KIEROWNICTWA 
EGZEKUTYWY

Por. Mieczysław Uniejewski został rozstrzelany 
na terenie ruin warszawskiego getta. 
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Wiele lat po wojnie, w 1968 roku, Aleksander Kunic-
ki wydał książkę „Cichy front”. Jeden z rozdziałów, zaty-
tułowany „Zdrajca”, jest w całości poświęcony tej spra-
wie. „Rayski” napisał: „»Hela« zatrzymano. Przyznał się 
do współpracy z gestapo, sfingowania ucieczki z merce-
desa i postrzelenia się w celu mocniejszego alibi”. Jesz-
cze inni na łamach powojennej prasy starali się udowod-
nić, że sama ucieczka Jastera z Auschwitz była tylko 
przykrywką, mającą pozwolić mu na wejście w struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego i jego infiltrację.

Dziś najprawdopodobniej nie uda się ustalić, kim był 
zdrajca, który wydał oddział „Osy-Kosy”. Stanisław Ja-
ster zniknął w lipcu 1943 roku i ślad po nim zaginął. Co 
ciekawe, nie zachował się żaden pisemny wyrok Polskie-
go Państwa Podziemnego na „Hela”, a trzeba pamiętać, 
że wojskowe sądy specjalne prowadziły bardzo skrupulat-
nie i dokładnie postępowania przeciwko osobom oskar-
żonym o zdradę. W grudniu 1970 roku Stanisław Lesz-
czyński, ps. „Vigil”, szef Referatu 998 w Kontrwywia-
dzie Komendy Głównej AK, stwierdził, że: „Nigdy 
w czasie okupacji nie zetknąłem się z jakimikolwiek za-
rzutami, zwłaszcza z terenu więzienia Pawiak, obciążają-
cymi »Hela« z tytułu jego działalności w konspiracji”. 

Trzeba wiedzieć, że według relacji więźniów Pawiaka 
i aresztowanych 5 czerwca na placu Trzech Krzyży, 
w więzieniu znajdował się konfident blisko związany 
z oddziałem albo z samego oddziału, który zamaskowany 

i z ukrycia pomagał w rozpoznawaniu likwidatorów ge-
stapowcom. Opis tej osoby zupełnie nie odpowiadał 
„Helowi”. 

Prawie 35 lat po tamtych tragicznych wydarzeniach 
Bernard Zakrzewski, ps. „Oskar”, w czasie okupacji szef 
Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu KGAK, 
wspominał: „Podległy mi Wydział Bezpieczeństwa 
i Kontrwywiadu nie prowadził dochodzenia przeciwko 
Jasterowi o współpracę z okupantem i w Komendzie 
Głównej nie było przeciwko niemu wyroku. Wyłączam 
Dywersję, która mogła mieć sprawy we własnym zakre-
sie, ale na tym odcinku też byłbym poinformowany”. 

Do dziś pozostaje zagadką, jak zginął „Hel”. Czy je-
den z najbitniejszych żołnierzy oddziału „Osa-Kosa” 
padł ofiarą samosądów i niezatwierdzonych egzekucji? 
Być może prawdziwy zdrajca umiejętnie skierował 
oskarżenie i podsunął dowody obciążające Jastera, by sa-
memu oczyścić się z podejrzeń? Czy brawurowa uciecz-
ka z wozu gestapo w środku miasta była niemożliwa dla 
22-letniego mężczyzny, który rok wcześniej w jeszcze 
bardziej spektakularny sposób uciekł z pilnie strzeżonego 
KL Auschwitz? Na te i na wiele innych pytań nie ma ja-
snej odpowiedzi. Nie wiadomo również, kiedy ani gdzie 
zginął Stanisław Jaster. Z powodu braku dokumentów 
procesowych nie może być nawet pośmiertnie zrehabili-
towany. Do dziś żołnierz elitarnej jednostki „Osa-Kosa” 
nie ma również symbolicznego grobu.

Aresztowani, którzy trafili 
do siedziby Gestapo przy 
al. Szucha, byli poddani 
okrutnym torturom.

Jednym z nielicznych, którzy uniknęli 
aresztowania, był szef sztabu „Kosy 30” 
por. Mieczysław Kudelski, ps. „Wiktor”.
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Wmarcu 1945 roku, w skutych lodem górach 
i tundrach dalekiej Północy, doszło do 
wciąż mało u nas znanych operacji wojsko-
wych, których celem było zniszczenie po-

zostających tam sił niemieckich. W te działania po stro-
nie aliantów zachodnich i Sowietów aktywnie włączyła 
się – zwłaszcza w akcje specjalne – oficjalnie neutralna 
dotąd Szwecja.

Dowódca tajnych operacji lotniczych amerykańskiego 
lotnictwa wojskowego w Szwecji, płk Bernt Balchen, tak 
opisywał jedną z walk w górach na granicy szwedzko-
-norweskiej z marca 1945 roku: „W wyniku niemieckie-
go ataku kompania norweskich komandosów-narciarzy 
znalazła się w okrążeniu i bez amunicji. Pomoc, która 
dotarła na reniferach, była niedostateczna; tymczasem 
Niemcom przyszedł na odsiecz oddział spadochroniarzy, 
którzy wylądowali na sąsiedniej grani, ale utknęli w śnie-
gu”. Na szczęście Balchen zdołał uniknąć trafień przez 
ogień nieprzyjacielski, ale w czasie lądowania jego sa-
molot zakopał się w śniegu. Po wyładowaniu zaopatrze-
nia, żywności i radiostacji, „150 narciarzy przez całą noc 
wydeptywało nam pas startowy, jednocześnie kryjąc się 

Po etapie przychylności wobec Niemców, Szwedzi 
zdecydowali się stanąć po stronie aliantów.

Specjalsi na Północy
P I O T R  K O R C Z Y Ń S K I

przed ogniem. Potem na pokład zabraliśmy dwóch ran-
nych”, wspominał.

HARRY REWOLWEROWIEC
Szwecja w pierwszych latach II wojny światowej była 

powszechnie uznawana za państwo przychylne III Rze-
szy, a nawet pomagające jej w zajęciu części Skandyna-
wii. Udostępniła armii niemieckiej szlaki i tabor swej ko-
lei państwowej do przewozu żołnierzy oraz zaopatrzenia 
potrzebnego dla frontu w Norwegii, a później w północ-
nej Rosji. Także niemieckie samoloty „kurierskie”, często 
uzbrojone, mogły swobodnie latać w szwedzkiej prze-
strzeni powietrznej. Jednak przede wszystkim do Zagłę-
bia Ruhry płynęły z Bergslagen, Kiruny i innych szwedz-
kich ośrodków wydobywczych olbrzymie dostawy rudy 
żelaza i niklu. 

Nie mogło być inaczej, jeśli Królestwo Szwecji chciało 
zachować neutralność i nie paść łupem potęgi Wehrmach-
tu. Szwedzi musieli też uważać na „rosyjskiego niedźwie-
dzia”, który m.in. pokazał swe pazury w Finlandii. Postę-
powanie Szwecji rozumieli zachodni alianci – 7 grudnia 
1939 roku Wielka Brytania zawarła z nią układ, w którym 
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Norwescy „policjanci”  
witani w Svolvær
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wyraziła zgodę na szwedzką wymianę handlową z Niem-
cami na poziomie z 1938 roku.

Sytuacja się zmieniła na początku 1943 roku, gdy pod 
Stalingradem została rozbita 6 Armia Polowa feldmarszał-
ka Friedricha Paulusa. Od tego czasu Szwecja zaczęła co-
raz wyraźniej opowiadać się po stronie przeciwników  
Hitlera, a same przygotowania do zmiany sojuszu zaczęły 
się już znacznie wcześniej. Jednym z najbardziej aktyw-
nych zwolenników zbliżenia Szwecji z obozem anglo-ame-
rykańskim był… szef państwowego zakładu kryminalisty-
ki (Statens kriminaltekniska anstalt – SKA), Harry  
Söderman. Wbrew pozorom nie było w tym nic dziwnego, 
gdyż to właśnie „Harry Rewolwerowiec”, jak go powszech-
nie nazywano, w 1934 roku zorganizował laboratorium 
kryminalistyczne nowojorskiej policji, następnie prowadził 
wykłady w brytyjskiej akademii policyjnej w Hedon. 

Ten niezwykle popularny wśród Amerykanów i Brytyj-
czyków Szwed już w 1942 roku odwiedził Wielką Bryta-
nię i spotkał się tam z szefem wywiadu w norweskim 
sztabie generalnym, mjr. Finnem Nagellem, następnie 
z norweskim ministrem sprawiedliwości w rządzie emi-
gracyjnym Terje Woldem. Minister zapytał Södermana, 
czy w Szwecji nie mogliby być szkoleni ich policjanci, 
którzy zastąpiliby po wojnie tych, którzy współpracowali 
z nazistami. Söderman odpowiedział, że jeszcze jest za 
wcześnie na konkretną odpowiedź, ale jeśli pojawią się 
sprzyjające okoliczności, osobiście zorganizuje na 
szwedzkiej ziemi norweskie szkoły policyjne. 

„Harry Rewolwerowiec” dotrzymał słowa i już w kwiet-
niu 1943 roku otworzono pierwszą szkołę policyjną dla 
Norwegów, mieszczącą się w dawnym szpitalu psychia-
trycznym w Johannesbergu niedaleko Gottröra, w regionie 
Roslagen w środkowej części wybrzeża bałtyckiego. Jed-
nocześnie ambasada norweska w Szwecji otrzymała zgodę 
władz szwedzkich na organizowanie „obozów zdrowot-
nych” w różnych miejscowościach królestwa. W rzeczywi-
stości były to punkty rekrutacyjne do armii norweskiej, 
przez które przeszło 9 tys. mężczyzn, czyli praktycznie 
wszyscy przebywający w Szwecji Norwegowie zdatni do 

noszenia broni.

W 1944 roku, po sukcesach aliantów we Francji, szko-
ła w Johannesbergu i „obozy zdrowotne” przekształcono 
w 17 wojskowych baz szkoleniowych. „Policjanci” szyb-
ko zostali zmienieni w żandarmów wojskowych i żołnie-
rzy piechoty, z których sformowano trzy brygady, liczące 
łącznie 11 tys. ludzi i wyposażone m.in. w ciężką broń 
maszynową, granatniki i działa pancerne. Oprócz „od-
działów policyjnych” w Szwecji szkolono także inne nor-
weskie formacje, np. oddziały policji portowej bardzo do-
brze umiały obsługiwać działa artylerii nadbrzeżnej, 
a pod koniec 1944 roku w Älgberget otworzono norwe-
ską szkołę dywersji.

GDZIE I KIEDY
Norweskie „brygady policyjne” nie wzięły udziału 

w walkach na terenie swojej ojczyzny, oprócz jednego 
wydzielonego oddziału w sile 1,5 tys. żołnierzy, który 
przerzucono do Kirkenesu w północnej Norwegii, zajęte-
go 25 października 1944 roku przez Armię Czerwoną. 
„Policjantów” przewiozły 30 grudnia 1944 roku amery-
kańskie transportowe C-47, startujące z lotniska w Luleå. 
Operacji nadano kryptonim „Where and When” (gdzie 
i kiedy) i była to pierwsza wśród akcji, w których samo-
loty amerykańskich sił powietrznych (United States  
Army Air Forces – US AAF) wystartowały ze szwedz-
kiego lotniska z oficjalnym oznakowaniem lotniczym – 
białymi gwiazdami na skrzydłach. 

Większość akcji specjalnych amerykańskiego lotnic-
twa w Szwecji była związana z płk. Berntem Balchenem. 
Ten znakomity pilot o podwójnym norwesko-amerykań-
skim obywatelstwie, w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku uczestniczył w kilku amerykańskich lotniczych 
wyprawach polarnych. Przed wybuchem II wojny świato-
wej, jako dyrektor norweskiego towarzystwa lotniczego, 
zorganizował wiele połączeń lotniczych z Norwegii do 
innych państw. W 1940 roku natomiast odtworzył w To-
ronto norweskie lotnictwo wojskowe. Przez pewien czas 
organizował loty transportowe w brytyjskich siłach po-
wietrznych (Royal Air Force – RAF), następnie wrócił do 
służby w US AAF, gdzie mianowano go kapitanem i wy-
dano rozkaz zorganizowania nowej amerykańskiej bazy 
lotniczej na Grenlandii. Przy okazji w czasie wykonywa-
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nia tego zadania wykrył i zniszczył niemiecką bazę wy-
wiadowczą na wschodniej Grenlandii, która dostarczała 
Wehrmachtowi cennych informacji meteorologicznych. 

W 1944 roku Balchen znalazł się w Szwecji, gdzie za 
zgodą tamtejszego rządu rozpoczął tajne operacje lotni-
cze na rzecz USAAF, a przede wszystkim poprzednika 
Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence 
Agency – CIA) – Biura Służb Strategicznych (Office 
of Strategic Services – OSS). Oficjalnie Balchen i jego 
ludzie byli pracownikami nieistniejącej linii lotniczej 
o nazwie American Air Transport Service (AATS). 
Wszyscy mieli cywilne ubrania i dokumenty, a ich sa-
moloty były pomalowane w barwy lotnictwa cywilnego. 
W rzeczywistości piloci Balchena zostali „wypożycze-
ni” z Air Transport Command (ATC) 8 Armii Lotniczej, 
a wśród nich znajdowało się też kilku „carpetbaggers”, 
jak określano lotników przerzucających dla OSS agen-
tów i komandosów. 

Do głośniejszych akcji AATS płk. Balchena należała 
operacja „Sonnie”. W jej ramach od kwietnia do czerwca 
1944 roku odleciało ze Szwecji 4304 pasażerów sześciu 
narodowości. Większość z nich stanowili Norwegowie, 
którzy chcieli dołączyć do swej armii w Wielkiej Bryta-
nii, i 1,5 tys. amerykańskich lotników – najczęściej ucie-
kinierów z niemieckich obozów jenieckich. W lipcu 
1944 roku piloci Balchena przetransportowali natomiast 
do Anglii rakietę V-2, która spadła w Gräsdal na północ-
ny zachód od Kalmaru. 

W odróżnieniu od tych akcji, operacja „Where and 
When” nie miała być tajna. Amerykanom zależało, by 
w trakcie jej wykonywania, lotnicy byli w mundurach, 
a samoloty miały wojskowe oznaczenia. Chodziło głów-
nie o to, by w razie zestrzelenia, Niemcy przyznali pilo-
tom prawa kombatanckie (a nie rozstrzelali ich na miej-
scu, jako dywersantów) i by przed dowództwem Armii 
Czerwonej w północnej Norwegii występować oficjalnie 
w barwach USAAF. Jednocześnie Amerykanie chcieli, 
by w ten sposób szwedzki rząd mocniej zadeklarował 
poparcie dla aliantów. Szwedzi przystali na te warunki 
i oficjalnie udostępnili amerykańskiemu lotnictwu bazę 
swego korpusu lotniczego Norrbotten F 21 na półwyspie 
Kallax pod Luleå.

Do operacji wyznaczono 55 załóg i 10 samolotów  
C-47A. Dowódcą dywizjonu został kpt. Charles G. Hol-
liman, ale i tak decyzje podejmował dowódca całej ope-
racji płk Bernt Balchen. Do Luleå 29 grudnia przyjechał 
wyznaczony do przelotu oddział norweskich „policjan-
tów”. Z kolei 7 stycznia 1945 roku dotarła od wojsk so-
wieckich na Półwyspie Kolskim wiadomość, że z Mo-
skwy otrzymały kody radiowe, umożliwiające komuniko-
wanie się ze Szwedami. Oznaczało to, że amerykańskie 

samoloty z półwyspu Kallax mają pozwolenie lądowania 
na wyznaczonych przez Rosjan lotniskach w rejonie Kirke-
nesu. Od tego też dnia – 7 stycznia – liczy się oficjalne roz-
poczęcie operacji „Where and When”. 

Natychmiastowy start uniemożliwiła jednak zła pogoda 
i samoloty wyleciały z bazy F 21 dopiero 12 stycznia. 
Dziesięć transportowców było wyładowanych po brzegi 
zaopatrzeniem, dlatego na ich pokład w pierwszy lot za-
brano tylko niewielką grupę norweskich żandarmów. 
Po czterech godzinach lotu wszystkie maszyny wylądowa-
ły na sowieckim lotnisku Høybuktmoen, 8 km od Kirkene-
su. Amerykanie, Norwegowie i czerwonoarmiści wspólnie 
rozładowali samoloty, w których znajdował się m.in. szpi-
tal polowy i sprzęt „oddziałów policyjnych”. Żandarmi 
od razu otrzymali rozkaz wyruszenia na patrol na ziemię 
niczyją wzdłuż rzeki Tana, następnie w góry. Amerykań-
scy piloci mogli natomiast przed odlotem wypocząć w ro-
syjskich barakach na lotnisku. 

Żandarmi nie byli pierwszymi norweskimi wojskowymi 
w Kirkenesie. Od listopada 1944 roku z Armią Czerwoną 
współdziałała norweska 2 Kompania Górska, która jednak 
była pozbawiona własnej łączności. Jej radiostacje zatonę-
ły wraz ze statkiem, który miał je przywieźć z Londynu, 
a oficer odpowiedzialny za łączność, Thor Heyerdahl, zo-
stał wydalony przez dowództwo sowieckie z Norwegii, bo 
jego nazwisko nie figurowało na imiennej liście żołnierzy 
norweskich przekazanej ambasadzie sowieckiej w Londy-
nie (po latach okazało się, że je błędnie odczytano). By 
rozwiązać ten problem, w drogę powrotną z płk. Balche-
nem zabrał się kpt. Björn Rørholt – oficer kierownictwa 
operacji specjalnych (Special Operations Executive – 
SOE). Obecność oficerów sił specjalnych w Kirkenesie nie 
była przypadkowa, gdyż operację „Where and When” jed-
nocześnie wykorzystano do innych akcji – wywiadow-
czych i dywersyjnych.

Na rozkaz swego dowództwa w Londynie por. Thor 
Heyerdahl 7 lutego 1945 roku wyjechał do Szwecji. W jed-
nym z tamtejszych obozów szkoleniowych dla norweskich 
policjantów zwerbował 35 ochotników do oddziału spado-
chronowego i zabrał ich do Luleå. Tutaj, w bazie F 21, zor-
ganizował pierwszą na terytorium szwedzkim wojskową 
szkołę spadochronową. Wśród instruktorów znalazł się 
m.in. szwedzki ochotnik Allan Mann, który miał za sobą 
udział w wojnie zimowej w 1939 roku po stronie fińskiej 
i kampanię obronną w Norwegii przed inwazją niemiecką 
w 1940 roku. Następnie przedostał się do Anglii, gdzie 
wstąpił do norweskiego oddziału specjalnego szkolonego 
przez SOE – Lingekompaniet. Po zakończeniu szkolenia 
dowództwo nad oddziałem, który nazwano po prostu „od-
działem 550”, objął kpt. Rørholt. Od 5 do 16 kwietnia 
w Finnmarku zrzucono na spadochronach lub desantowa-
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no z wody 12 grup komandosów (każda wyposażona w ra-
diostację). Według Thora Heyerdahla, „Wyposażenie było 
pierwszej klasy, a składały się na nie amerykański sprzęt 
polarny, dobra brytyjska i sowiecka broń oraz znakomity 
prowiant szwedzki”. Jak widać, norwescy i szwedzcy ko-
mandosi (gdyż por. Mann wziął udział w akcji), dzięki 
zgodnej współpracy skutecznie nadawali raporty o sytuacji 
w Finnmarku SOE, OSS i Biuru-C, czyli szwedzkiemu 
wywiadowi wojskowemu.

CHAOS I DYWERSJA
Szwedzki wywiad wspierał też inne norweskie działania 

specjalne i to już od 1943 roku. W tym roku m.in., za wie-
dzą Biura-C i przy pomocy brytyjskiego wywiadu Secret 

Intelligence Service (SIS), tajna norweska organizacja 
wywiadowcza XU utworzyła bazę dalekiego rozpoznania 
po szwedzkiej stronie granicy niedaleko Torneträsk. Baza 
pod kryptonimem Kari do końca wojny przekazywała do 
Londynu informacje z dziesięciu radiostacji rozmiesz-
czonych na obszarze północnej Norwegii. 

Całą sieć podobnych baz, choć o charakterze bardziej 
ofensywnym, Norwegowie stworzyli przy pomocy ame-
rykańskiego OSS latem 1944 roku w szwedzkim Norr-
botten, zaledwie kilkaset metrów od granicy norweskiej. 
Załoga każdej z nich składała się z sześciu lub siedmiu 
ludzi, ponadto było po czterech komandosów. Załogom 
nadano botaniczny kryptonim „Sepal” (działki kielicha), 
a grupom komandosów – „Perianths” (okwiaty). 

„Perianths” mieli siać chaos i dywersję wśród nie-
mieckich okupantów na linii Narwik–Lyngen. Podobne 
zadania otrzymali komandosi przerzuceni przez SOE 
nad granicę oddzielającą szwedzką prowincję Jämtland 
i norweską Norra Trøndelag, gdzie stacjonował spory 
niemiecki garnizon. W marcu 1945 żołnierzy SOE 
wzmocnił oddział komandosów z Norwegian Special 
Operations (NORSO) podległy OSS. Im bliżej było 
końca wojny, tym bardziej intensyfikowano działania 
grup dywersyjnych „Sepal” i NORSO. Komandosów 
operujących w skrajnie trudnych warunkach pogodo-
wych dalekiej Północy wspierali przez cały czas z po-
wietrza lotnicy płk. Balchena. 

Gdy III Rzesza skapitulowała, komandosi działający 
ze szwedzkich baz za kręgiem polarnym natychmiast 
przystąpili do rozbrajania znajdujących się jeszcze 
w Norwegii żołnierzy niemieckich. Ustanie działań wo-
jennych nie oznaczało jeszcze zakończenia operacji 
„Where and When”, która trwała do końca sierpnia 1945 
roku. W jej ramach lotnictwo amerykańskie przeprowa-
dziło w sumie 572 misje, przerzucając do północnej Nor-
wegii 1550 ludzi i 360 ton sprzętu. Prócz działań specjal-
nych, miała ona także wielkie znaczenie humanitarne – 
samoloty dostarczały żywność i ciepłą odzież dla 
wyzwolonej przez Armię Czerwoną ludności norweskiej. 
Alianci zachodni dzięki „mostowi powietrznemu” dali 
również Sowietom do zrozumienia, że tereny te traktują 
jako integralną część sojuszniczej Norwegii. Już od 
pierwszych dni pokoju, operujące na Północy wywiady 
szykowały się do nowej, globalnej konfrontacji, która 
przeszła do historii pod nazwą zimnej wojny. Doświad-
czenia zdobyte na granicy szwedzko-norweskiej były 
bezcenne, chociażby dla takich ludzi, jak William Colby 
– dyrektor CIA w latach 1973–1976, który w czasie woj-
ny dowodził akcjami specjalnymi w północnej Norwegii, 
a w latach pięćdziesiątych pracował w ambasadzie ame-
rykańskiej w Sztokholmie.

SZKOŁA  
W JOHANNESBERGU  
I „OBOZY ZDROWOT-
NE” ZOSTAŁY  
PRZEKSZTAŁCONE  
W 17 WOJSKOWYCH 
BAZ SZKOLENIO-
WYCH

Harry Söderman, czyli „Harry Rewolwerowiec”, odegrał kluczową 
rolę podczas tworzenia norweskich sił policyjnych na terytorium 
Szwecji. 

n
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W1918 roku dowódca amerykańskich sił  
powietrznych we Francji gen. William  
Mitchell stworzył śmiałą koncepcję prze-
łamania linii obronnych przeciwnika 

z wykorzystaniem spadochronów. Inspiracją dla amery-
kańskiego dowódcy mogła być przeprowadzona w tym 
samym roku włoska operacja przerzutu czterech ofice-
rów za linie wroga drogą powietrzną. Mitchell planował 
jednak wykorzystać ten sposób nie w przypadku kilku 
żołnierzy, lecz całej amerykańskiej 1 Dywizji Piechoty, 
która po wylądowaniu na niemieckich tyłach przyczyni-
łaby się do przełamania impasu na froncie. Zakończenie 
wojny położyło jednak kres tym planom. 

Po wojnie najbardziej zaawansowane działania zmie-
rzajace do wykorzystania wojsk powietrznodesantowych 
podjął Związek Radziecki. Ich kulminacją był wielki po-
kaz sprawności tego rodzaju jednostek podczas manew-
rów pod Kijowem w 1935 roku. Rosjanie przeprowadza-
li spektakularny desant – ponad tysiąc spadochroniarzy 
w jednym zrzucie. Po skoku zabezpieczyli teren lądowi-
ska, na którym prawie natychmiast wylądowały samolo-

Japońscy spadochroniarze Kutei Butai 
to jedna z bardziej tajemniczych 
jednostek wojskowych świata.

ty transportowe z bronią ciężką oraz lekkimi pojazdami 
pancernymi. W sumie w ćwiczeniach brało udział 1,8 tys. 
spadochroniarzy i niemal 5,7 tys. żołnierzy przetranspor-
towanych drogą powietrzną. Na pokaz zaproszono wielu 
przedstawicieli obcych armii, m.in. z Niemiec – reprezen-
tantem tego kraju był przyszły dowódca jednostek nie-
mieckich strzelców spadochronowych płk Kurt Student. 

TAJNY ODDZIAŁ
Nie tylko w Europie zauważono potencjał jednostek po-

wietrznodesantowych. Japoński minister wojny gen. Hideki 
Tōjō pod koniec listopada 1940 roku nakazał powołanie 
pierwszych japońskich pododdziałów spadochronowych. 
Na miejsce tworzenia nowej formacji wybrano miejsco-
wość Hamamatsu. Zalążkiem jednostki stała się grupa 
dziesięciu oficerów ochotników pod dowództwem 
ppłk. Keigo Kawashimy. W celu utrzymania w tajemnicy 
faktu powstania oddziałów spadochronowych grupę na-
zwano Kawashima Butai, czyli oddział wydzielony  
Kawashimy. Żaden z ochotników nie tylko nie służył 
w lotnictwie, ale nawet nigdy wcześniej nie widział z bli-

Żołnierze 
boskich 

przestworzy

P I O T R  B O C Z O Ń
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1 skok

3 skok

4 skok

2 skok

Wyskakuje jeden 
skoczek – wysokość 
około 250 m, samolot 
leci z prędkością 
około 170 km/h

Jednocześnie skacze 
od trzech do sześciu 

skoczków – 
wysokość około 

200 m

Skoki wykonywane 
w drużynie z wysokości 
około 120 m w grupach 
liczących od siedmiu 
do 11 kursantów

Skok z wysokości 
120 m w pełnym 

oporządzeniu 
wraz z bronią

Samolot transportowy 
Ki-21 Sally zabierał 
na pokład siedmiu 
spadochroniarzy

ska samolotu, o spadochronie nie wspominając. Oficero-
wie w szybkim tempie rozpoczęli szkolenie z budowy 
i składania spadochronów, technik lądowania oraz opusz-
czania samolotu. 

Program szkoleniowy oparto głównie na systemie tre-
ningu niemieckich strzelców spadochronowych. Co do 
współpracy obu formacji, istnieje teza, że latem 1940 roku 
na terenie Japonii przebywali niemieccy instruktorzy. 
Żadne dokumenty jej jednak nie potwierdzają. Wszystkie 
dostępne na ten temat dokumenty wskazują raczej na to, 
że grupa japońskich spadochroniarzy została skierowana 
na szkolenie w Niemczech.

20 lutego 1941 roku wybrani z grupy płk. Kawashimy 
oficerowie wykonali swój pierwszy skok ze spadochro-
nem. Kurs spadochronowy – pierwszy w armii japońskiej 
– został natomiast uruchomiony 15 lutego. Z ponad 
600 ochotników, wybranych wyłącznie spośród oficerów 
oraz podoficerów zawodowych, wywodzących się  
z 12 oraz 18 Dywizji Piechoty, zostało zakwalifikowanych 
około 250 najlepszych. Kursantów z I klasy rocznika 1941 
(tak brzmiała oficjalna nazwa kursu) czekało mordercze 

szkolenie, ale również wielka improwizacja. Nowa for-
macja była tworzona od podstaw, więc brakowało wszyst-
kiego. Największe problemy były z kombinezonami spa-
dochronowymi oraz specjalistycznym obuwiem. O samo-
lotach przystosowanych do transportu oraz zrzutów 
żołnierzy można było wówczas tylko pomarzyć.

WSZECHSTRONNY TRENING
Mimo że wszyscy ochotnicy byli młodzi i niezwykle 

wysportowani, szkolenie przychodziło im z dużym tru-
dem. Kandydaci do jednostek powietrznodesantowych 
musieli m.in. przebiec 26 km w czasie krótszym niż trzy 
i pół godziny. Trenowali praktycznie wszystkie rodzaje 
japońskich stylów walki. Duży nacisk kładziono również 
na posługiwanie się wszelkiego rodzaju bronią białą. 
Aby wyrobić gibkość, niezbędną chociażby w momen-
cie lądowania ze spadochronem, wiele czasu spędzano 
na treningach akrobatycznych. Oprócz zajęć fizycznych 
przyszli komandosi odbywali szkolenie typowo wojsko-
we – poznawali tajniki topografii, łączności. Treningi 
strzeleckie obejmowały zaś posługiwanie się zarówno 

ABY OTRZYMAĆ ODZNAKĘ SKOCZKA 
SPADOCHRONOWEGO, KAŻDY 

KURSANT MUSIAŁ ZALICZYĆ 
CZTERY SKOKI ZE SPADOCHRONEM
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bronią rodzimą, jak i obcej konstrukcji – amerykańską, 
brytyjską czy holenderską. Co jest oczywiste, żołnierze 
brali też udział w zajęciach specjalistycznych dotyczą-
cych budowy sprzętu spadochronowego, układania spa-
dochronów oraz teorii skoków. Ponadto wszyscy kandy-
daci musieli przejść kurs sabotażu oraz dywersji. Każdy 
z kursantów musiał również zaliczyć podstawowy kurs 
pilotażu maszyn transportowych, kończący się dwoma 
samodzielnymi lotami za sterami samolotu, co było ewe-
nementem niespotykanym w innych krajach. 

Namiastką prawdziwych skoków z samolotu były sko-
ki z wież spadochronowych. Według dostępnych doku-
mentów, wykonywano je z kilku wież o zróżnicowanej 
wysokości. Zaczynano od 105-metrowych, przez 
120-metrowe, aż do skoków z wysokości 150 m. Te 
ostatnie odbywały się na terenie tokijskiego parku roz-
rywki, w którym znajdowała się 150-metrowa wieża 
spadochronowa. Co ciekawe, żołnierze nie skakali z niej 
w mundurach wojskowych. Na czas treningu przebierali 
się w ubrania studentów z okolicznych uniwersytetów –
chodziło oczywiście o zachowanie tajemnicy.

SKOKI NA OSTRO
Po tak wyczerpującym i wszechstronnym szkoleniu 

dopuszczano wreszcie uczestników kursu do wykonania 
samodzielnych skoków z samolotu. Aby otrzymać upra-
gnioną odznakę skoczka spadochronowego, każdy kur-
sant musiał zaliczyć cztery skoki ze spadochronem. 
Pierwszy skok żołnierz wykonywał z wysokości około 
250 m, z samolotu lecącego wolniej (około 170 km/h), 
niż przewidywał regulamin (210 km/h). Za każdym na-
wrotem maszyny robił to tylko jeden spadochroniarz, 
a w kolejnej turze podczas jednego nawrotu wypuszcza-
no trzech, a czasem nawet sześciu skoczków, którzy od-
dzielali się od samolotu lecącego już na wysokości oko-
ło 200 m.

Kolejnym etapem wtajemniczenia były skoki wyko-
nywane w drużynie z wysokości około 120 m, typowej 
dla warunków bojowych. W zależności od rodzaju sa-
molotu spadochroniarze wyskakiwali grupą liczącą od 
siedmiu do 11 kursantów – samolot transportowy  
Ki-21 Sally zabierał na pokład siedmiu spadochronia-
rzy, a Ki-57 Topsy już 11. Ostatni skok był, co prawda, 
oddawany również z wysokości 120 m, ale różnił się 
zasadniczo od pozostałych –wyskakiwano w pełnym 
oporządzeniu wraz z bronią – tak jak miałoby to miej-
sce podczas prawdziwego zrzutu na pole walki. 

Japońscy spadochroniarze często odbywali skoki tre-
ningowe w ekstremalnie trudnych warunkach atmosfe-
rycznych, zarówno w dzień, jak i w nocy. W wyniku ta-
kiego trybu szkolenia wiele osób odnosiło obrażenia, 

głównie kończyn bądź kręgosłupa. Stosunkowo duży był 
również współczynnik wypadków śmiertelnych. Z ogólnej 
liczby 760 kursantów w 1941 roku śmierć podczas sko-
ków szkolnych poniosło aż 27 osób.

Wiosną 1941 roku minister wojny wydał polecenie prze-
bazowania wszystkich przeszkolonych już spadochroniarzy 
do Mandżurii. Nie był to dobry pomysł ze wzgledu na brak 
na miejscu infrastruktury niezbędnej do celów szkolenio-
wych. Żołnierze, zamiast doskonalić swoje umiejętności, 
musieli ją stworzyć od podstaw. Była to decyzja bezsen-
sowna, gdyż poprzednie miejsce stacjonowania całkowi-
cie zapewniało możliwość szkolenia spadochronowego. 
Dopiero późnym latem udało się gen. Kawashimie do-
prowadzić do odwołania rozkazu i sprowadzenia spado-
chroniarzy z powrotem do Japonii.

FANATYCZNI WOJOWNICY
1 grudnia 1941 roku oficjalnie powołano do życia 1 Pułk 

Szturmowy (Teishin Rentai), który był pierwszą jednostką 
powietrznodesantową w armii japońskiej. Liczył on 
800 wyszkolonych spadochroniarzy, ale już po tygodniu 
istnienia został przeformowany w brygadę. W styczniu 
1942 roku powstał 2 Pułk Szturmowy (Teishin Rodan), 
który włączono w skład istniejącej jednostki. W ten sposób 
zwiekszono jej stan osobowy do 1,3 tys. żołnierzy. Bryga-
da dysponowała 48 samolotami transportowymi Ki-56  
(japońska wersja amerykańskiego lockheeda L-14) oraz 
Mitsubishi Ki-57 będącymi w wyposażeniu Szturmowego 
Pułku Lotniczego (Teishin Hiko Sentai), również wcho-
dzącego w skład nowo powstałej brygady.

Żołnierze byli doskonale wyszkoleni w działaniach nie-
dużych pododdziałów – do kompanii włącznie. Gorzej by-
ło ze współpracą w większych oddziałach. Japońskie do-
wództwo nie planowało bowiem przeprowadzania dużych 
operacji powietrznodesantowych, tak charakterystycznych 
dla działań bojowych w Europie. Podczas walk na Pacyfi-
ku oraz na dalekowschodnim teatrze działań wojennych 
armia japońska miałaby i tak ograniczone możliwości do 
przeprowadzenia takich operacji. 

Oddziały Kutei Butai były bardzo trudnym przeciwni-
kiem, walczącym z odwagą graniczącą z fanatyzmem. 
Świadczy o tym chociażby to, że bodajże ani jeden spado-
chroniarz japoński się nie poddał i nie trafił do niewoli. 
Znamienne jest również to, że amerykański wywiad o ja-
pońskich siłach powietrznodesantowych wiedział tylko, 
że… istnieją i niewiele ponad to! Ta informacja uświada-
mia nam, jak bardzo Japończycy chcieli zachować w ta-
jemnicy nie tylko strukturę oraz stan wyszkolenia tych 
jednostek, lecz także sam fakt ich utworzenia. Udało im 
się do tego stopnia, że nawet dziś niewiele osób wie o ist-
nieniu japońskich żołnierzy boskich przestworzy.           n

124 HISTORIA / II WOJNA ŚWIATOWA
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Kiedy Jędrzej N., nazywany „Tygrysem”, w 1973 roku dostał wezwanie do woj-
ska, starsi koledzy, rezerwiści, zaczęli mu udzielać rad, jak przetrwać ten czas 

w mundurze. Twierdzili, że najważniejsze jest, żeby nie pękać. Armia lubi kozaków 
i oni w wojsku mają najlepiej. Niektórzy co prawda przestrzegali, że bycie wzoro-
wym nie przynosi profitów, ale też nie warto być na szarym końcu. „Tygrysowi” jed-
nak bardziej podobała się chojracka wersja służby. Po raz pierwszy z rady kolegów 
skorzystał tuż po przysiędze. O dzień spóźnił się z przepustki. 

Wojskowi stratedzy wymyślili, że jeśli pobór do jednostek nie będzie terytorialny, 
to mniej będzie ucieczek żołnierzy z koszar do domu. Dlatego poborowi z central-
nej Polski byli najczęściej wcielani do jednostek na Pomorzu. Jak żołnierz miał 

przez pół Polski jechać na przepustkę 48-godzinną, jeśli podróż zajmowała mu ponad dobę? 
Spóźnienia z przepustek były zatem nagminne. „Tygrys” miał wiele ich na koncie, ale żadna nie 
była dłuższa niż trzy dni, bo wówczas dowódca miał obowiązek zgłosić samowolne oddalenie 
przełożonym i żołnierza zaczynała szukać Wojskowa Służba Wewnętrzna. W jednostce stał się 
sławny dopiero, kiedy pewnego razu prowadzący zajęcia oficer znalazł go śpiącego na podłodze 
na końcu sali, za siedzącymi za stołami żołnierzami. 

„Tygrys” w pierwszym roku służby obmyślił też sposób, który miał mu zapewnić szybki po-
wrót do cywila. Wypił sporą dawkę środka czyszczącego i trafił do szpitala, ale po kuracji, za-
miast do cywila, skierowano go ponownie do jednostki. W końcu, po kolejnym wybryku, za brak 
dyscypliny został skierowany do oddziału dyscyplinarnego w Orzyszu. Obostrzony regulamin 
wewnętrzny, intensywne zajęcia taktyczne organizowane nie tylko rano, lecz także po południu, 
częste kilkudziesięciokilometrowe marsze miały go przekonać do dyscypliny. Dziś uważa, że to 
było prawdziwe wojsko. Nie to co służba w jednostce, polegająca głównie na wykonywaniu róż-
nych prac porządkowych. Nomen omen żołnierzy ukaranych tak jak on, przynajmniej dwoma 
miesiącami służby w oddziale, po 40 dniach, zgodnie z tradycją, nazywa-
no „tygrysami”. 

Do dziś przechowuje pamiątkę tamtej służby – medal z tygrysem. Przez 
lata pokazywał go poborowym idącym do wojska z przestrogą, by pamię-
tali, że armia, wbrew temu co się powszechnie uważa, nie znosi fanfarona-
dy. Nie da się w mundurze kozakować bezkarnie zbyt długo, czego był 
najlepszym przykładem.

W Ł O D Z I M I E R Z 
K A L E T A

Wybryki Tygrysa

n

HISTORIA / OPOWIEŚCI Z REZERWĄ 

Ppłk w st .  spocz.  WŁODZIMIERZ KALETA służył  

w 7 Łużyckiej  Dywizj i  Desantowej .
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W  boju nie ma czasu na naukę. Błędy mo-
gą kosztować życie. Zgranie zespołów, 
wzajemne zaufanie i umiejętności do-
wódcze trzeba wyćwiczyć podczas szko-

lenia do perfekcji”, podkreślano w „Polsce Zbrojnej” 
w 2010 roku. 

Ta myśl przewijała się przez łamy wojskowego pi-
sma od czasu jego powstania. W 1923 roku  
kpt. Łukasz Morozowski pisał, że głównym celem 
wojska jest wyszkolenie, które stanowi istotę przygo-
towania żołnierza do wojny. „Wiedzę wojskową trze-
ba nieustannie doskonalić w praktyce w polu i tym 
tłumaczy się konieczność ćwiczeń w warunkach 
możliwie zbliżonych do wojennych”, zaznaczał ofi-
cer. W tym samym roku szefostwo Ministerstwa 
Spraw Wojskowych wydało polecenie, aby, zwraca-
jąc uwagę na dogodności wynikające z warunków 
okresu letniego, wykorzystać ten czas wyłącznie do 
celów wyszkolenia i obniżyć stopień zaabsorbowania 
szeregowych innymi czynnościami.

Niedługo potem zorganizowano pierwsze wielkie 
ćwiczenia naszej armii. Na Wołyniu kawaleryjskie 
manewry trenowała jazda dowodzona przez 
gen. broni Tadeusza Rozwadowskiego, 
generalnego inspektora kawalerii. W re-
jonie Torunia z kolei ćwiczyły piechota, 
lotnictwo i artyleria pod kierunkiem 
gen. dyw. Leonarda Skierskiego, inspekto-
ra armii. „Manewry wykazały wartość woj-
ska opartą na silnej organizacji o wysokim pozio-
mie wyszkolenia i sprawności bojowej. Dlatego mi-
mo konieczności daleko posuniętych oszczędności 
w państwowych wydatkach, pieniądze na masowe 
ćwiczenia bojowe w polu są konieczne”, apelo-
wał dziennikarz „Polski Zbrojnej”.

ZNISZCZENIE SIŁ PRZECIWNIKA
Także po wojnie gazeta była pełna tekstów 

dotyczących ćwiczeń i szkoleń poszczegól-
nych rodzajów wojsk i broni. Jak podkreślano 

A N N A  D Ą B R O W S K A

Prawdziwy smak wojny czuć dopiero w polu.

Starcie na poligonie

w „Żołnierzu Wolności” w 1960 roku, najlepszym 
sprawdzianem wyszkolenia artylerzysty są strzelania. 
„Podczas indywidualnych zajęć bojowych oficer artyle-
rzysta demonstruje swoje wiadomości z zakresu in-
strukcji strzelań, umiejętności zastosowania w praktyce 
zdobytej wiedzy teoretycznej, szybkiej pracy na przy-
rządach optyczno-mierniczych, posługiwania się tabela-
mi strzelniczymi i przyborami artyleryjskimi”. 

Autor tekstu przyznawał jednocześnie, że chociaż 
wynik strzelania w dużej mierze zależy od strzelające-
go, to jednak nie on sam decyduje o ostatecznym powo-
dzeniu. „Skuteczność ognia zależy również od jakości 
pracy między innymi zwiadowców, topografów czy te-
lefonistów”.

Mjr Marian Konopka w 1976 roku zaznaczył z kolei, 
że w czasie szkolenia czołgistów należy zwracać szcze-
gólną uwagę na doskonalenie ich wyszkolenia ognio-
wego. Jego celem jest uczynienie członków załogi wo-
zów bojowych doskonałymi strzelcami zdolnymi do 

szybkiego niszczenia celów 
w różnych warunkach bo-

jowych. Jak dodawał 
oficer, powodzenie 

w wykona-
niu za-
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dania w dużym stopniu zależy jednak także od zgrania 
załogi. „Jest to możliwe, jeśli w parze z wiadomościami 
teoretycznymi idzie wypracowana na poligonach prak-
tyczna wprawa we władaniu uzbrojeniem”.

Za ważną część wyszkolenia ogólnowojskowego 
uznano też terenoznawstwo. „Stanowi ono klucz do 
właściwego działania pododdziałów w polu. Żołnierz 
dzięki niemu poznaje teren oraz jego wpływ na walkę, 
zdobywa umiejętności prawidłowego i szybkiego orien-
towania się w polu oraz posługiwania mapą”. 

W 1986 roku poruszono problematykę szkolenia 
wojsk w terenie zurbanizowanym. „Jak dowodzi do-
tychczasowa praktyka, podczas szturmowania budyn-
ków zbyt mało uwagi poświęca się niszczeniu środków 
ogniowych przeciwnika rozmieszczonych wewnątrz 
obiektów, przez co opanowanie budynków ogranicza się 
najczęściej do zajęcia tylko pomieszczeń, a nie znisz-
czenia znajdujących się tam sił przeciwnika”, tłumaczył 
oficer ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

NURKOWIE I WSPINACZE
Dziennikarze wojskowego pisma zwracali uwagę na-

wet na zdawałoby się mało istotne wojskowe umiejętno-
ści. „Podczas jesiennej kontroli dowódcy sprawdzali, 
jak żołnierze w ciągu roku opanowali liczne dziedziny 
wyszkolenia bojowego. Do jednej z nich należy niezwy-
kle ważna umiejętność związana z gotowością bojową 
każdego żołnierza, czyli pływanie z granatem”, pisał 
w 1954 roku korespondent gazety.

Pojawiały się też porady o bardziej ogólnym charak-
terze. Na łamach gazety por. Kazimierz Turski pisał 
np. o zaletach cotygodniowych odpraw, które jego 
zdaniem mają poważny wpływ na szkolenie podwład-

nych. „Na podstawie wyników z tygo-
dnia można omówić każde 
stwierdzone niedociągnięcie 
w metodyce, pouczyć podwład-
nych, jak mają przygotować się 
do zajęć, jak właściwie stworzyć 

konspekty, omówić problemy z dys-
cypliną oraz wskazać sposoby usunięcia usterek”, 

zachwalał oficer.
Z czasem pojawiały się nowe dziedziny, w których 

kształcili się nasi żołnierze, chociażby szkolenie nurko-
we. Jak donosił w 2007 roku Krzysztof Wygnał, prak-
tyczna nauka przyszłych nurków w Ośrodku Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni 
odbywa się w specjalnych cylindrycznych basenach. 
„Wybudowali je w czasie wojny Niemcy, aby móc 
szkolić załogi U-Bootów w ratowaniu się z zatopionych 
okrętów podwodnych”. 

Krzysztof Plażuk pisał zaś o odbywających się od 
1998 roku jedynych w kraju szkoleniach dla żołnierzy 
z górskiej wspinaczki. Ich pomysłodawcą i głównym 
organizatorem był kpt. Andrzej Demkowicz, wykła-
dowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądo-
wych. „Ten instruktor i ratownik górski oraz twórca 
systemu szkolenia górskiego podchorążych wyszkolił 
już niemal 200 instruktorów dla służb mundurowych”, 
podawano wówczas w tygodniku. 

Jak pisał autor tekstu, górski kurs obejmował nie tylko 
tradycyjną wspinaczkę skałkową, lecz także lodową, 
skialpinizm, przetrwanie w trudnych warunkach i ratow-
nictwo górskie. „Zdobyte na tych kursach umiejętności 
i wiedzę można spożytkować, między innymi przygoto-
wując kolejne zmiany kontyngentu do Afganistanu”. 

PRAWIE JAK W AFGANISTANIE
W wojsku nie zabrakło też większych manewrów. „Na 

terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądo-
wych koło Świętoszowa, gdzie odbywały się międzyna-
rodowe ćwiczenia »Maple Arch«, można było przez kil-
ka dni poczuć się jak w Afganistanie”, pisał w 2011 ro-
ku Bogusław Politowski. Jak wyliczał, w manewrach 
uczestniczyli spadochroniarze 6 Brygady Powietrznode-
santowej z Krakowa, żołnierze jednostki zmotoryzowa-
nej z Litwy oraz wojsk aeromobilnych z Ukrainy. 

Instruktorami byli żołnierze armii kanadyjskiej, któ-
rzy doświadczenia zdobywali w działaniach w okoli-
cach Kandaharu. „Podczas ćwiczeń dużą uwagę zwra-
cano na procedury przeciwdziałania podkładaniu im-
prowizowanych urządzeń wybuchowych oraz skutkom 
ich wybuchów. Te eksplodujące pułapki są ciągle naj-
większym zagrożeniem dla żołnierzy wszystkich kon-
tyngentów w Afganistanie”, pisał dziennikarz.

Jednak największymi ćwiczeniami przeprowadzo-
nymi w 2011 roku był „Dragon”. Łącznie wzięło 
w nim udział 6,5 tys. żołnierzy z całego kraju, uczest-
niczyli także przedstawiciele innych armii. Scenariusz 
przewidywał fikcyjny konflikt między Barią a Wislan-
dią o surowce energetyczne. Na największym polskim 
poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze ćwiczyli 
m.in. desantowanie spadochroniarzy, atak kawalerii 
powietrznej, bombardowanie z Su-22. 

„Wszystkie te epizody można by rozegrać w syste-
mie komputerowym JTLS [Joint Theater Level Simu-
lation], który mamy w Akademii Obrony Narodowej, 
ale komputery wspomagające proces dowodzenia nie 
pozwalają na sprawdzenie ludzi w pododdziałach. 
Prawdziwy smak wojny czuć dopiero w polu”, podsu-
mował manewry gen. dyw. Paweł Lamla, ówczesny 
szef szkolenia wojsk lądowych. n
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Rewolucja cywilizacyjna, którą przyniosła kolej że-
lazna, spowodowała, że tą formą transportu zain-
teresowało się również wojsko. Przede wszystkim 
dlatego, że można było szybko przewieźć żołnie-

rzy z uzbrojeniem i zaopatrzenie dla nich. W czasie wojny 
secesyjnej w Stanach Zjednoczonych w latach 1861–1865 
znaleziono dla kolei nowe zastosowanie. Otóż na platfor-
mach zamontowano ciężkie działa, których używano do 
niszczenia wrogich umocnień. W 1866 roku podobne roz-
wiązanie wprowadził polski inżynier Ernest Malinowski 
do obrony peruwiańskiego portu Callao przed flotą hisz-
pańską. Niebawem artyleria kolejowa znalazła się w wy-
posażeniu największych armii świata i była powszechnie 
wykorzystywana podczas I wojny światowej, szczególnie 
na froncie zachodnim, gdzie toczyły się walki pozycyjne. 
W trakcie II wojny największym użytkownikiem dział ko-
lejowych były hitlerowskie Niemcy. 

W NOWEJ ROLI
Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech roz-

poczęła się wielka militaryzacja kraju. Ruszyła produkcja 
nowych dział kolejowych, gdyż te używane w czasie I woj-

ny światowej, na mocy traktatu pokojowego 
z Wersalu zostały zniszczo-

Potężne niemieckie działa kolejowe przyniosły niewiele 
korzyści w stosunku do poniesionych kosztów i wysiłku 

włożonego w ich stworzenie.

MONSTRUALNE 
DZIAŁA

T A D E U S Z  W R Ó B E L

ne w latach 1921–1922. Jednym ze sposobów odbudowy 
niemieckiej artylerii kolejowej był montaż na zmodyfiko-
wanych łożach kolejowych starych dział morskich. 

W 1937 roku w zakładach Kruppa wyprodukowano trzy 
działa kalibru 24 cm Theodor Kanone (E). W konstrukcji 
zostały wykorzystane lufy o długości 40 kalibrów (8,9 m) 
z początku XX wieku. Donośność dział wynosiła 
26,75 km. Wystrzeliwano z nich pociski o masie około 
150 kg. Krupp przerobił na kolejowe sześć 50-letnich dział 
kalibru 24 cm K L/35 C/88. W oryginale były one uzbro-
jeniem okrętów obrony wybrzeża typu Odin, z których 
dwa zbudowano w latach 1893–1896. Jeszcze w trakcie 
I wojny światowej znaleziono dla tych dział nowe zastoso-
wanie – przekazano je do artylerii nadbrzeżnej. Theodor 
Bruno Kanone (E) o lufie długości 35 kalibrów miało do-
nośność około 20 km. W tym samym czasie firma Krupp 
osadziła na łożach kolejowych dwa działa artylerii nad-
brzeżnej wyprodukowane przed I wojną światową. Kanone 
Schwere Bruno (E) kalibru 28 cm z lufą o długości 42 ka-
librów miało donośność 35,7 km. Przed wybuchem wojny 
w artylerii kolejowej były też działa K(E) mniejszego kali-
bru, 17 cm. Otóż oryginalnie wyprodukowano je jako 
Schnelladekanone L/40 dla pięciu pancerników typu 
Deutschland, które były przeddrednotami (o drednotach 
pisaliśmy w „Polsce Zbrojnej” 5/2016). Jednym z nich był 

„Schlezwig-Holstein”, który ostrzeliwał we wrze-
śniu 1939 roku Westerplatte. 
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W 1938 roku powstało sześć egzemplarzy K(E) kalibru 
17 cm. Najmniejszym kalibrem działa kolejowego w służ-
bie niemieckiej podczas II wojny światowej było 15 cm. 
Zbudowano cztery takie działa, do czego wykorzystano 
Schnelladekanone L/40 kalibru 15 cm, których cesarska 
marynarka używała od 1898 roku. Dzięki rozkładanym 
podporom można było je obracać o 360 stopni.

Produkowane w drugiej połowie lat trzydziestych ubie-
głego wieku zestawy kolejowe, w których wykorzystano 
stare działa okrętowe lub artylerii nadbrzeżnej, armia nie-
miecka traktowała jako rozwiązanie tymczasowe, zaspoka-
jające potrzeby w razie szybszego wybuchu wojny z Fran-
cją. Ciężkie działa kolejowe miały być użyte do niszczenia 
fortyfikacji Linii Maginota.

NOWA GENERACJA
Skonstruowano także zestawy kolejowe, w których 

Niemcy wykorzystali lufy ośmiu dział SK C/34 kalibru 
20,3 cm, wyprodukowanych dla dwóch nieukończonych 
krążowników typu Admirał Hipper. Jednym z nich był 
„Lützow” odsprzedany w 1940 roku Związkowi Sowiec-
kiemu z połową dział głównej artylerii. W tym wypadku 
Krupp dokonał modyfikacji projektu łoża działa kolejowe-
go SK „Peter Adalbert” kalibru 21 cm z czasów I wojny 
światowej. K(E) kalibru 20,3 cm z lufą o długości 60 kali-
brów miało zasięg 37 km. 

Niemcy wyprodukowali również cztery działa Siegfried 
K(E) kalibru 38 cm, bazujące na morskich działach 
SK C/34 kalibru 38 cm, opracowanych dla niemieckich 
pancerników typu Bismarck. Ich maksymalna donośność 

z wykorzystaniem lżejszych, 495-kilogramowych poci-
sków wynosiła 55,7 km. 

Równocześnie firma Krupp podjęła prace nad zupełnie 
nowymi systemami artylerii kolejowej, o lepszych parame-
trach niż dotychczasowe, opartymi na armatach morskich. 
Dzięki zastosowaniu długich luf Niemcy zwiększyli ich 
donośność. W 1938 roku do produkcji weszło działo 
K12 (E) kalibru 21 cm. Długość lufy wynosiła 33,3 m 
(L/158). W latach 1938–1940 wyprodukowano po jednym 
egzemplarzu w wersjach K12 N i K12 V, które różniły się 
długością i masą. Ich maksymalna donośność wynosiła co 
prawda ponad 100 km, ale efektywny ogień można było 
prowadzić z K12 na odległość do 45 km.  

W latach trzydziestych Krupp opracował też działo kali-
bru 28 cm K5 (E), które jest uważane za najbardziej udaną 
niemiecką konstrukcję, jeśli chodzi o ten rodzaj uzbrojenia. 
Takiej broni wyprodukowano, według róznych publikacji 
historycznych, od 21 do 25 sztuk. Lufa miała długość 
76,1 kalibra (21,54 m), donośność wynosiła 64 km, a szyb-
kostrzelność – 15 pocisków na godzinę. Niemcy opraco-
wali też pociski z dodatkowym napędem rakietowym, któ-
re osiągnęły odległość ponad 86 km. Parze K5 rozwierco-
no lufy do kalibru 310 mm. Tym samym powstały działa 
gładkolufowe do strzelania podkalibrowymi pociskami po-
dobnymi do późniejszych, stabilizowanych brzechwowo, 
z odrzucanym sabotem.

GIGANT HITLERA
W połowie lat trzydziestych w zakładach Kruppa rozpo-

częto prace nad działem największego kalibru, jakie kiedy-
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kolwiek powstało. Niemcy, przygotowujący się do konflik-
tu zbrojnego z Francją, chcieli zbudować broń, która prze-
biłaby najgrubsze ściany żelbetonowe lub pancerne 
w fortyfikacjach Linii Maginota. Inżynierowie rozważali 
różne kalibry. Ostatecznie urząd uzbrojenia zamówił trzy 
działa K5 (E) kalibru 80 cm. Pierwszemu później nadano 
nazwę „Schwerer Gustav”, na cześć Gustawa Kruppa, ów-
czesnego prezesa koncernu Friedrich Krupp AG. Istnieją 
rozbieżności co do tego, czy ukończono drugi egzemplarz. 
Prace nad działem przedłużały się i Francja została poko-
nana, zanim monstrum było gotowe. Prototyp ukończono 
w 1942 roku. Działo kalibru 802 mm miało lufę o długości 
40,6 kalibrów (32,48 m). Wystrzeliwane z niego pociski 
miały masę 4800 i 7100 kg. Donośność K5 (E) wahała się 
od 47 do 50 km. Jego pocisk mógł przebić metrowy pan-
cerz lub siedmio-, ośmiometrową ścianę żelbetową. 

Niemniej jednak była to bardzo kosztowana i skompliko-
wana broń. Ze względu na swą masę działo musiało być 
transportowane w częściach. Przewożący je pociąg miał 
1,5 km długości. Przed rozpoczęciem montażu konieczne 
było zbudowanie trzech lub czterech równoległych torów – 
nie tylko dla działa, lecz także dla dźwigów do jego mon-
tażu i demontażu. „Schwerer Gustav” oraz sprzęt potrzeb-
ny do przygotowania go do użycia musiało transportować 
osiem lub dziewięć pociągów. Bezpośrednia obsługa skła-
dała się z 500 żołnierzy, a wraz z jednostkami ochrony 
i obrony przeciwlotniczej było to nawet 5 tys. osób. 

OGRANICZONE UŻYCIE
Dział zbudowanych do wiosny 1940 roku Niemcy użyli 

podczas inwazji na Francję. Ostrzeliwały one niektóre sek-
tory umocnień Linii Maginota. Jednak to nie one zdecydo-
wały o wielkim sukcesie niemieckiej armii podczas walk 
w maju i czerwcu 1940 roku. Po pokonaniu Francji więk-
szość dział kolejowych rozmieszczono wzdłuż wybrzeży 
Europy, od granicy francusko-hiszpańskiej po norweskie 
fiordy. Część z nich używano później do ostrzału południo-

wej Anglii i przeciwko żegludze na kanale La Manche.
Spóźniony na kampanię na zachodzie „Schwerer Gustav” 
został skierowany wiosną 1942 roku na Krym, gdzie woj-
ska niemieckie od miesięcy oblegały sowiecką bazę mor-
ską w Sewastopolu. Hitlerowska propaganda przedstawia-
ła działo kalibru 800 mm jako potężną broń, ale faktyczne, 
jedyne bojowe jego użycie wykazało słabą celność. 
Z 48 pocisków wystrzelonych od 5 do 17 czerwca 1942 ro-
ku tylko dziesięć spadło bliżej niż 60 m od celu, a najwięk-
sze odchylenie miało ponad 700 m. Prawdopodobnie jedy-
nymi realnymi efektami użycia gigantycznego działa było 
trafienie w podziemny skład amunicji w rejonie Zatoki Sie-
wiernaja oraz oddziaływanie psychologiczne na obrońców.

Hitler zamierzał użyć „Schwerera Gustava” przeciwko 
oblężonemu Leningradowi, ale z obawy przed kontrofensy-
wą Armii Czerwonej zrezygnował z przygotowania dla nie-
go stanowiska i działo wycofano do Niemiec, do remontu. 
Ponoć było rozważane użycie tej broni podczas powstania 
warszawskiego, ale z pomysłu ostatecznie zrezygnowano.

Za to działa K5 (E) kalibru 28 cm były wykorzystywane 
w walkach w rejonie Leningradu i Stalingradu. Jednak naj-
bardziej znane jest ich użycie w kampanii włoskiej. Otóż 
„Robert” i „Leopold” zaczęły ostrzeliwać na początku lu-
tego 1944 roku amerykańsko-brytyjski przyczółek pod 
Anzio, niedaleko Rzymu. Nazwane zostały one przez 
aliantów „Anzio Annie” i „Anzio Express”. Do końca 
walk o przyczółek nie udało się zniszczyć K5, bo Niemcy 
umiejętnie ukrywali je w tunelach kolejowych. Ostatecznie 
oba wpadły w ręce Amerykanów po zdobyciu Rzymu.

Potężne niemieckie działa kolejowe przyniosły niewiele 
korzyści w stosunku do poniesionych kosztów i wysiłku 
włożonego w ich stworzenie. Tym bardziej że w czasie 
II wojny światowej było niewiele walk pozycyjnych. Domi-
nowały działania manewrowe, przy których czas przygoto-
wania dział do otwarcia ognia, a potem ich wycofania był 
zbyt długi. Dlatego większość z nich trafiła na Wał Atlan-
tycki, gdzie wiele nie oddało nawet jednego strzału.

Zniszczenie potężnych niemieckich dział kolejowych, zagrażających alianckiej żegludze na Morzu Egejskim, 

było celem niewielkiego oddziału komandosów w książce „Działa Navarony” autorstwa Alistaira MacLeana 

i nakręconego później filmu. Pisarz umieścił akcję podczas mało znanej kampanii dodekaneskiej jesienią 

1943 roku, gdy Brytyjczycy podjęli nieudaną próbę przejęcia kontroli nad okupowanymi dotąd przez Włochów 

wyspami greckimi.

DZIAŁA NAVARONY
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Użycie branderów, czyli jednostek wypełnionych pierwotnie ładunkiem łatwopal-
nym, a następnie materiałem wybuchowym, kierowanych w stronę okrętów 

przeciwnika, to jeden z najstarszych sposobów prowadzenia działań bojowych. Po-
sługiwanie się „statkami ognistymi” nigdy nie było proste, kaprysy wiatru mogły 
uczynić bezprzedmiotowym nawet najbardziej precyzyjnie przygotowany plan. Pa-
radoksalnie wprowadzenie napędu mechanicznego niewiele w tej kwestii zmieniło, 
gdyż jednostka wybuchowa, jeżeli oczywiście nie była sterowana przez samobójcę, 
w ostatniej fazie swej drogi nadal była zdana na łaskawość Neptuna i Marsa. Mimo 
to dzięki użyciu łodzi wybuchowych odniesiono kilka znaczących sukcesów.

Prekursorami wykorzystania branderów w XX wieku byli Włosi, a konkretnie do-
wodzona przez kmdr. por. hrabiego Junia Valeria Borghese’a X Flotylla Szturmowa. W nocy 
z 25 na 26 marca 1941 roku sześć jednoosobowych łodzi wybuchowych, dostarczonych z wyspy 
Leros przez niszczyciele „Crispi” i „Sella”, zaatakowało brytyjskie kotwicowisko w zatoce Suda 
na Krecie. Każda z nich przenosiła 300 kg materiału wybuchowego. Atakujący, dowodzeni przez 
kpt. mar. Luigiego Faggioniego, zdołali skrycie przeniknąć na wody zatoki i zidentyfikować ce-
le, którymi stały się brytyjski ciężki krążownik „York” i zbiornikowiec bandery norweskiej „Pe-
ricles”. Brawurowo przeprowadzony atak został uwieńczony sukcesem. Co najmniej trzech Wło-
chów zdołało zbliżyć się do wrogich jednostek, zablokować stery i wyskoczyć do wody. Dwu-
krotnie trafiony krążownik został ciężko uszkodzony i nigdy już nie wrócił do linii, zbiornikowiec 
zatonął podczas próby holowania do Aleksandrii.

Tą samą bronią posłużyli się Izraelczycy. Łodzie kupiono we Włoszech, a wraz z nimi usługi 
instruktorów, weteranów X Flotylli. W nocy z 20 na 21 października 1948 roku pięć jednostek 
przypuściło atak na egipskie okręty manewrujące w rejonie Gazy. Dwaj sternicy, Jaakov Vardi 
i Zalmana Abramow, osiągnęli sukces. Ich motorówki zatopiły transportowiec „Emir Farouq”, 
eskortowany przez trałowiec. W akcji, obsadzając łódź stanowiącą odwód, uczestniczył Yohai 
Ben-Nun, późniejszy szósty dowódca izraelskiej marynarki. 

Kolejny przykład posłużenia się branderem odnotowano podczas wojny o niepodległość Chor-
wacji w 1991 roku. 14 listopada, a więc zaledwie kilka tygodni po oficjalnym powołaniu chor-
wackiej marynarki, komandosi morscy, którzy niedawno porzucili szeregi floty jugosłowiańskiej, 
zaatakowali okręt patrolowy „Mukos”. Ich orężem była improwizowana torpeda kierowana prze-
wodowo, zbudowana prawdopodobnie na bazie sonaru samobieżnego, przenosząca zaledwie  
35 kg materiału wybuchowego. Patrolowiec, manewrujący w odległości 700 m od brzegu, został 
trafiony w część dziobową i poważnie uszkodzony. W następstwie tego za-
łoga go porzuciła. „Mukos” jednak nie zatonął. Dryfujący wrak Chorwaci 
odholowali do stoczni w Szybeniku, wyremontowali i wcielili do służby 
pod nazwą „Šolta”. W zdewastowanej przez wybuch części dziobowej 
znaleziono zwłoki trzech marynarzy. Można się jedynie domyślać, dlacze-
go jeden z nich był przykuty kajdankami do koi… 

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

Statki ogniste

n

HISTORIA / NIEŚMIERTELNA TAKTYKA

Prof .  dr  hab.  KRZYSZTOF KUBIAK

pracuje  w Katedrze Krajów Europy Północnej  na Uniwersytecie  

Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Agnieszka Polończyk, 
wnuczka cichociemnego 

Bolesława  Polończyka 
ps. „Kryształ” i kpt. Aleksander 

Tarnowski ps. „Upłaz”, jedyny 
żyjący cichociemny
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E WA  K O R S A K ,  M A G D A L E N A  K O WA L S K A - S E N D E K

GEN 
CICHOCIEMNEGO

„Żbik”, „Przerwa”, „Kryształ”, „Harcerz” 
– cichociemni, legendy Armii Krajowej, ale również ojcowie

 i dziadkowie. Jakie wartości wpoili swoim dzieciom, 
jakie historie opowiedzieli wnukom?
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jciec, dziadek, a dopiero później ci-
chociemny, mówią o swoich najbliż-
szych dzieci i wnukowie legendar-
nych skoczków Armii Krajowej. 
Dziś, już jako dorośli ludzie, poznają 
historię swoich bliskich. Podróżują 
po wspomnieniach, odtwarzając losy 
cichociemnych. Dzięki temu historie 
zasłyszane w dzieciństwie stają się 
pełniejsze. 

TWARDY JAK „ŻBIK”
„Kiedy kończyły się wakacje i wy-

jeżdżałem do szkoły z internatem, oj-
ciec zamiast »do widzenia« mówił »no, tylko 
się tam nie daj!«. Utkwiło mi to w pamięci 
bardzo mocno. I staram się taki być. Twardy, 
stanowczy. Choć wzruszyłem się, gdy czyta-
łem, co się działo z moją mamą w obozie 
w Auschwitz”. Janusz Zabielski to jedyny 
syn Józefa Zabielskiego ps. „Żbik”, jednego 
z trzech pierwszych cichociemnych, którzy 
skoczyli do okupowanej Polski. Gdy się roz-
poczęła wojna, był policjantem. Wtedy też 
urodził się Janusz, syn jego i Wandy, z domu 
Kamińskiej. Niestety, szczęście rodzinne 
trzeba było odłożyć „na potem”.

W 1940 roku przez Rumunię i Francję Za-
bielski trafił do Wielkiej Brytanii. Tam został 
przydzielony do 24 Pułku Ułanów 10 Bryga-
dy Kawalerii Pancernej. Wkrótce przeszedł 
szkolenie cichociemnych i skoczył w pierw-
szym zrzucie, w nocy z 15 na 16 lutego 1941 
roku. Placówką odbiorczą pierwszego zrzutu 
cichociemnych na terenie Polski miał być 
punkt koło Włoszczowy, ale samolot  

Armstrong Whitworth Whitley Z-6473 nie 
dotarł do celu. Cichociemni: Stanisław 
Krzymowski ps. „Kostka”, Czesław Racz-
kowski ps. „Orkan” i Zabielski wylądowali 
w Dębowcu koło Cieszyna. „Żbik” służył 
w Wydziale Lotnictwa Oddziału III Opera-
cyjnego Okręgu Radom–Kielce AK. Wrócił 
do domu, gdzie czekał na niego mały synek. 
„Ojca z tego okresu zupełnie nie pamiętam”, 
mówi dziś Janusz Zabielski.

Wkrótce została aresztowana matka Janu-
sza. Ojciec przewiózł więc syna do rodziny 
w Skarżysku Kamiennej. Sam przedostał się 
po raz drugi do Anglii i został instruktorem 
kandydatów na cichociemnych. Mały Janusz 
spędził w Skarżysku pięć lat. „Nie wolno mi 
było używać nazwiska Zabielski, by nie nara-
żać mojej rodziny. Buntowałem się. Ale tak 
trzeba było”, mówi dziś.

W 1947 roku ojciec sprowadził syna do 
Anglii. Po śmierci Wandy w obozie w Au-
schwitz, Józef ożenił się po raz drugi z Ma-
rią Zofią Freudenberg. „Ojciec szukał sobie 
zajęcia. Owszem był wojskowym, ale prze-
cież nie mógł służyć w armii brytyjskiej. 
Wielu polskich żołnierzy pracowało wów-
czas w hotelach, a ojciec chciał być cukier-
nikiem. Bardzo lubił piec i dobrze mu to wy-
chodziło. Wiele ludzi zamawiało u niego 
torty na wesela”.

Wychowanie w domu było surowe. Ojciec 
oficer nie pozwalał sobie na słabości. „Tata 
niechętnie rozmawiał o tragicznych rzeczach. 
O mamie prawie nigdy. O tym, co się stało, 
dowiadywałem się od ciotek”, wspomina  
Janusz Zabielski. W końcu trafił do szkoły 
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z internatem. „Czy interesowało mnie wówczas, kim 
jest mój ojciec? Niespecjalnie. Byłem zajęty kolegami, 
szkołą. Pytania zacząłem zadawać później, jako nasto-
latek. Zawsze z tego powodu wybuchała burza. Młodzi 
mają swoje zdanie, starzy swoje. To naturalne. Oprócz 
tego w ojcu wciąż była wielka niechęć do wspomina-
nia. Ale ja powoli składałem sobie puzzle z opowieści 
ciotek i gospodyni domu, w którym pracował ojciec. 
Oni wiedzieli, że tata był polskim bohaterem”. Powoli 
obrazek układał się w całość. 

Po skończeniu studiów Janusz Zabielski mieszkał 
w wielu miejscach na całym świecie. „Z zawodu je-
stem biologiem. Pracowałem z ludźmi, którzy zajmo-
wali się klonowaniem na uniwersytetach w Stanford, 
Genewie, Toronto i Uppsali. Tata cały czas przebywał 
w Anglii”, wspomina. Józef Zabielski marzył o po-
wrocie do Polski. „Nie był tam mile widziany. Ale się 
uparł i mu się udało. Skąd o tym wiem? Nagle otrzy-
małem pocztówkę – pozdrowienia od ojca z Krynicy 
Górskiej. Do Warszawy jednak nie przyjechał. Odwie-
dził Kraków i Sandomierz”, opowiada Janusz.

Ciągłe przeprowadzki sprawiły, że Janusz Zabielski 
nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kim jest. „Nie 
umiałem się zdecydować, czy jestem Anglikiem, czy 
Polakiem”, mówi. Krewni z Polski zapraszali go, by 

odwiedził ojczyznę. „W każdej książce, jaką dostałem 
od ojca, była taka dedykacja: nie zapomnij o swoim 
kraju. Musiałem tu wrócić. Po raz pierwszy w 1963 ro-
ku, po raz drugi w 1976. Powoli odkrywałem swoje 
korzenie”, przyznaje. Pomogła mu w tym Fundacja 
im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. 
Zaczął szukać informacji o swojej rodzinie. Niektóre 
z nich są bolesne. „Rok temu w czerwcu pojechałem 
do Oświęcimia. W siódmym baraku była fotografia 
mojej mamy. Odwiedzałem cmentarze, pomniki, mu-
zea… Mocno to przeżyłem”, mówi Janusz.

„Co odziedziczyłem po ojcu? Charakter. Jestem 
twardy, jak on. Jestem surowy, jak on. A właściwie by-
łem, gdy wychowywałem starszą córkę, przy młodszej 
już zupełnie nie”, śmieje się Janusz. „Ojciec nigdy mi 
nie powiedział, że coś jest nie tak, że źle się czuje. I to 
też po nim mam. Wziąłem sobie do serca jego: «No! 
Tylko się tam nie daj!»”.

WOJSKOWE WYCHOWANIE 
„PRZERWY”

„Dlaczego poświęcam czas na poszukiwanie rodzin-
nych korzeni? Może to poczucie misji…”, zamyśla się 
Maja Ingarden. „I chociaż brzmi to wzniośle, to tak 
właśnie jest. Mam czworo dzieci, które muszę odpo-

Józef Zabielski „Żbik” na placu św. Piotra w Rzymie z Janem Pawłem II w 1981 roku
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wiednio ukierunkować. Kiedy opowiadam o przeszło-
ści, inwestuję w ich przyszłość”, dodaje. 

Maja Ingarden jest wnuczką cichociemnego Anto-
niego Żychiewicza ps. „Przerwa”. Razem z mężem 
Jackiem wychowują czworo dzieci: Julię, Karolinę, 
Mikołaja i Błażeja. „Historia dla mojej rodziny była 
ważna od zawsze. Mamy tradycje szlacheckie, w ro-
dzinie byli sybiracy, powstańcy styczniowi i listopa-
dowi. Byli też legioniści, powstańcy warszawscy, żoł-
nierze Armii Krajowej. Był też i cichociemny”, wyli-
cza. Wychowywana w duchu patriotycznym, już jako 
małe dziecko nieświadomie działała w konspiracji. 
Przez swoją mamę, Martę Święcicką – córkę Antonie-
go Żychiewicza – była wtajemniczana w historie, 
o których jej rówieśnicy nie mieli pojęcia. „Jeździłam 
z mamą do Warszawy na msze księdza Popiełuszki. 
Byłam wyszkolona do tego stopnia, że jak pod dom 
podjeżdżała nyska milicyjna, to zabierałam paczki 
i uciekałam przez okno. Ukrywałam się na drzewie 
i czekałam na sygnał, kiedy mogę bezpiecznie wrócić 
do domu”, opowiada.

O tym, że dziadek był jednym z 316 cichociemnych, 
wiedziała od zawsze. Ale jako dziecko nie była spe-
cjalnie zainteresowana jego opowieściami o wojnie. 
Wolała słuchać o koniach albo o „wojskowym” wycho-
waniu swojej matki. „Dziadek uczył ją tropić, ukrywać 
się. A gdy nie chciała jeść słoniny, zabrał ją w Beskidy 
na dwa tygodnie. Do jedzenia wziął tylko słoninę, 
więc, chcąc nie chcąc, musiała się przełamać. To były 
historie, które wówczas przykuwały moją uwagę. Dla 
mnie dziadek był łagodny, zabawny. Nie było w nim 
żołnierza”, wspomina.

Do historii rodzinnej wróciła kilka lat temu. „Zbie-
ranie wspomnień było jak podróż. Czytałam książki, 
publikacje, rozmawiałam z rodziną, kopiowałam foto-
grafie i dokumenty”, opowiada. „To było niezwykle in-
spirujące, bo przy tej okazji odkryłam nowe fakty, nie 
tylko z życia dziadka, lecz również jego bliskich. Le-
piej poznałam losy swojej babci Ireny Siwickiej-Ży-
chiewicz ps. »Hawrań«, która walczyła w powstaniu 
warszawskim”, dodaje.

Antoni Żychiewicz urodził się w 1919 roku we Lwo-
wie. Brał udział w kampanii wrześniowej i po przegra-
nej przez Węgry i Francję wojnie obronnej trafił do 
Wielkiej Brytanii. Przysięgę cichociemnych złożył 
w listopadzie 1942 roku, a do Polski został zrzucony 
w ramach operacji „Wall” w nocy z 17 na 18 lutego 
1943 roku. Wylądował niedaleko Mińska Mazowiec-
kiego, skąd przedostał się do Warszawy. Tam został 
przydzielony do oddziału dywersyjnego Kedywu w ra-
mach Obszaru Zachodniego AK. Szkolił warszawia-

ków i brał udział w wielu akcjach, m.in. wysadzania 
pociągu, cięcia torów, wykonywał wyroki śmierci.

W Warszawie poznał także swoją przyszłą żonę, Ire-
nę Siwicką, absolwentkę tajnych kompletów Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kursu ogól-
nowojskowego i oficerskiego. Była komendantką woj-
skowej służby kobiet. Podczas powstania dowodziła 
oddziałem tysiąca kobiet. „Gdy powstanie upadło, 
babcia trafiła do niemieckiego obozu. Po wojnie wró-
ciła do Polski, gdzie wkrótce odnalazł ją mąż. Ich losy 
to temat na powieść lub film. To była wielka miłość 
z wojną w tle”, opisuje Maja Ingarden.

Losy babci i dziadka zainspirowały następne pokole-
nie Żychiewiczów. „Pasjonują mnie opowieści o dziad-
ku Antonim. Lubię np. historię o tym, jak udając małe-
go chłopca, podstępem uciekł z obozu na Węgrzech, 
czy o spotkaniu babci i dziadka w Warszawie”, mówi 
trzynastoletnia Karolina Ingarden. Całe rodzeństwo 
jest związane z harcerstwem. „To taka tradycja rodzin-
na, z której jesteśmy dumni. Dziadkowie byli harcerza-
mi, tata też. Oprócz tego tata działał w grupie Obrona 

Julia i Karolina Ingarden, 
prawnuczki Antoniego 
Żychiewicza ps. „Przerwa”
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PRAWDZIWI SPORTOWCY SĄ DOBRZY WE WSZYSTKIM

OBOPÓLNA KORZYŚĆ

Terytorialna »Halniak«. Uczył nas np. rozkładania 
broni na czas”, dodaje.

NIEOPISANA WIĘŹ Z „KRYSZTAŁEM”
„Jak byłam dzieckiem, to nie zadawałam wielu py-

tań. Byłam zbyt mała, by zrozumieć historię rodzinną. 
Teraz nadrabiam czas. Uczę się o cichociemnych 
i chcę opowiadać o nich innym. Czuję, że to mój nie-
pisany obowiązek. Chcę, by młodzi ludzie wiedzieli, 
że mój dziadek to »Kryształ«”, mówi Agnieszka  
Polończyk, wnuczka cichociemnego Bolesława  
Polończyka.

W 1996 roku, gdy Bolesław Polończyk zmarł, miała 
dopiero 11 lat. Nie zdążyła poznać go zbyt dobrze, ale 
wspomnienia, które po nim pozostały, są dla niej bar-
dzo cenne. „Pamiętam jego głos, dłonie i uśmiech. 
Wspominam, że dziadek szybko się wzruszał, gdy 
wracał myślami do czasów wojny”, opowiada.

Bolesław Polończyk ps. „Kryształ”, urodził się 
w 1906 roku w małopolskich Dobczycach. Ukończył 
Akademię Górniczą i zdobył przeszkolenie wojskowe 

w Grudziądzu. Gdy wybuchła wojna, dostał przydział 
do 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Po ataku ZSRR 
na Polskę trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł, 
następnie był internowany w Rumunii. Potem przedo-
stał się przez Bułgarię i Grecję do Francji, w której 
przebywał do czasu kapitulacji. Kolejnym etapem jego 
podróży była Anglia. Tam go przeszkolono i 31 stycz-
nia 1943 roku zaprzysiężono jako cichociemnego. Pół 
roku później, w nocy z 9 na 10 września, został zrzu-
cony na teren Polski. Przydzielono go do Okręgu Lu-
blin AK. W połowie 1944 roku został aresztowany 
przez NKWD i wywieziony na dwa lata do łagru. Po 
uwolnieniu przyjechał na Śląsk do pracy. 

„Dziadek nie był zbyt wylewny. Nie gloryfikował ni-
gdy swojej historii. Myślę, że to wynikało też z jego 
wyszkolenia i przygotowania do służby. Miał działać 
w skrytości. I taki tajemniczy pozostał do końca ży-
cia”, przyznaje wnuczka. „Skromności nauczył także 
swoje dzieci, córkę Małgorzatę i mojego tatę – Krzysz-
tofa. Pewnie dlatego nigdy nie usłyszeliśmy od bli-
skich, że nasz dziadek był bohaterem”, dodaje.

Agnieszka przyznaje, że dopiero na studiach zaczy-
tywała się w losach cichociemnych, szukała informacji 
o dziadku. „W rodzinie mówiło się tylko o tym, że 
dziadek otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. Okazało się jednak, że za swoją służ-
bę dostał jeszcze cztery inne odznaczenia”, przyznaje. 
„To najważniejsze dla niego, czyli order Virtuti Milita-
ri, przekazał do kościoła w Myślenicach, pozostałych 
nigdy nie odnaleźliśmy”.

Poszukiwaniom towarzyszą wielkie emocje. „Jest 
między mną a dziadkiem więź trudna do opisania. To, 
że jeden z członków rodziny był cichociemnym, jest 
nie tylko przywilejem, ale łączy się także z obowiąz-
kiem. Czuję, że powinnam przekazywać jego historię 
innym”, przyznaje. Z tego powodu zaangażowała się 
w pracę Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy 
AK. Sporadycznie prowadzi wykłady na krakowskich 
uczelniach na temat cichociemnych, spotyka się z mło-
dzieżą, uczestniczy także w corocznych spotkaniach 
rodzin cichociemnych organizowanych przez Fundację 
i jednostkę GROM.

By uczcić pamięć dziadka, zdecydowała się na skok 
ze spadochronem. „Jednostka wojskowa GROM zapro-
ponowała mi skok w tandemie. Dowiedziałam się, że 
do desantowania w okolice placówki, gdzie skakał mój 
dziadek, szykuje się także pan Aleksander Tarnawski 
ps. »Upłaz«”, opowiada Agnieszka. „Skakaliśmy z po-
kładu samolotu An-2 lecącego na wysokości około 
2,5 tys. m. Ja zdenerwowana, pan Aleksander zadowo-
lony i niezwykle spokojny”, wspomina z uśmiechem.

Jan Wiszniowski, 
syn „Harcerza”,  

z żoną i córką

to specjalnie szkoleni żołnierze polskiej armii, którzy 
w czasie II wojny światowej byli zrzucani na spadochro-
nach na teren kraju. Do służby w okupowanej Polsce zgło-
siło się ochotniczo 2613 kandydatów. Szkolenie, prowa-
dzone według standardów m.in. brytyjskich komandosów, 
ukończyło z pozytywnym wynikiem 606 osób, a do skoku 
skierowano 579. Ostatecznie do okupowanego kraju wró-
ciło 316 cichociemnych. Wśród nich byli m.in.: gen. 
bryg. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, mjr Jan Piwnik 
ps. „Ponury”, Jan Nowak Jeziorański oraz Elżbieta Zawacka 
ps. „Zo” – jedyna kobieta w tej formacji.
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W ubiegłym roku razem z rodzicami wyjechała do 
Wielkiej Brytanii. Podróżowała po Anglii i Szkocji 
śladami cichociemnych, polskich spadochroniarzy 
i lotników. „Postanowiliśmy zwiedzić miejsca, w któ-
rych dziadek był szkolony. To miała być podróż senty-
mentalna i edukacyjna zarazem. Jeździliśmy po pół-
nocnej Szkocji, gdzie znajduje się Largo House, czyli 
słynny »małpi gaj«. Byliśmy w Inverness, gdzie pro-
wadzono szkolenie dywersyjne, minerskie i strzeleckie 
cichociemnych”, mówi Agnieszka.

ZAWSZE HARCERZ
„Roman Wiszniowski to dla mnie najpierw tata, po-

tem cichociemny. Był dla mnie zawsze bohaterem. 
Wiedziałem, że skoczył ze spadochronem do okupo-
wanego kraju, ale ważniejsze było, że bawiliśmy się 
w wojsko, pokazywał mi chwyty jujitsu i zabierał na 
strzelnicę. Był wspaniały”, mówi Jan, syn Romana 
Wiszniowskiego ps. „Harcerz”. 

Wspominając ojca, mówi też o mamie. „To dlatego, 
że oni zawsze byli razem. Nierozłączni. Pokochali się 
w konspiracji i w konspiracji pobrali. Rok później, 
w 1945 roku tata wpadł w ręce Rosjan, kilka dni póź-
niej – mama. Oboje trafili na Syberię. Spotkali się po-
nownie, poharatani przez los, dopiero dziesięć lat póź-
niej. Byli razem aż do końca, bo kiedy ojciec umierał 
w szpitalu, trafiła tam też moja mama. Zawsze razem”. 

Zanim jednak Roman Wiszniowski poznał Stefanię 
Lechowicz, we wrześniu 1939 roku, jako 19-letni 
chłopak, służył w 75 Pułku Piechoty. Później walczył 
w 6 Pułku Strzelców Podhalańskich i trafił do niewoli 
niemieckiej, z której uciekł. Próbował dotrzeć do Ar-
mii Polskiej we Francji, ale złapało go NKWD. Trafił 
na Workutę. W marcu 1942 roku wstąpił w szeregi ar-
mii Andersa, a w październiku tego samego roku do-
tarł do Wielkiej Brytanii. Przeszedł szkolenie dla ci-
chociemnych z dywersji i radiotelegrafii. Do Polski zo-
stał zrzucony w nocy z 14 na 15 września 1943 roku 
w okolicach Garwolina. 

„Wiedziałem, że tata był cichociemnym, bo w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku napisał dwa opowia-

dania na podstawie swoich wspomnień. Były to opo-
wieści o skoku, o przygotowaniach, o locie nad Polskę 
oraz o niezwykle niebezpiecznej akcji nadawania de-
peszy z kraju”, wspomina Jan. Ale w domu Wiszniow-
skich „Harcerz” to nie cichociemny, lecz wspaniały oj-
ciec. „Tata był moim mistrzem. Pamiętam, jak się ba-
wiliśmy w wojsko: on był generałem, ja jego oficerem. 
Degradował mnie np. za niepozmywanie naczyń”, 
śmieje się Jan Wiszniowski.  

Roman Wiszniowski po wojnie był zapalonym spo-
łecznikiem. „Harcerzem, filatelistą, a nawet działkow-
cem. Wszystkiemu się poświęcał w stu procentach. 
Najwięcej znaczyło dla niego harcerstwo. Nawet na 
Syberii założył grupę harcerską!”, wspomina syn ci-
chociemnego. Przyznaje, że była też cecha, która go 
w ojcu drażniła. „Rozmieniał się na drobne. Działał 
w wielu niezbyt wielkich sprawach, zamiast skupić się 
na czymś istotnym. Największą stratą jest to, że nie 
potrafił siebie uwiecznić, że nie napisał wspomnień. 
Zbierał materiały o czasach wojny. Zaczął od tych, 
które dotyczyły jego osoby, ale szybko z tego zrezy-
gnował i zaczął gromadzić informacje o kolegach. Pro-
jekt jednak upadł… Może powinienem bardziej go do 
tego motywować”, mówi Wiszniowski. Syn „Harce-
rza” żałuje, że nie spędził z ojcem odrobinę więcej do-
rosłości. „Byłem z nim jako dzieciak, byłem jako na-
stolatek, a potem studia poza domem, żona, własna ro-
dzina. I nie mam już ojca. Nie zdążyłem go poznać 
jako dorosły człowiek”, mówi Wiszniowski.

Niedawno Jan Wiszniowski wystąpił w Senacie, gdzie 
opowiadał o ojcu. Przyznał wówczas, że często nurtuje 
go pytanie, co takiego wyróżniało cichociemnych, że po-
dejmowali takie, a nie inne decyzje. „Myślę o swoim oj-
cu i przypuszczam, że ja nie mógłbym być cichociem-
nym. Nie wiem dlaczego. Oni mieli coś w sobie, czego 
we mnie nie ma. Co to jest? Jakiś gen? Nurtuje mnie to 
bardzo, ale nie umiem znaleźć odpowiedzi”.

Podobnych historii jest jeszcze 312. Tyle, ilu cicho-
ciemnych zostało zrzuconych do Polski. Każdy życiorys 
to osobna opowieść, poplątane losy, ale też tradycje, 
które bliscy pielęgnują do dziś.           

JAN WISZNIOWSKI: „MYŚLĘ O SWOIM OJCU 
I PRZYPUSZCZAM, ŻE JA NIE MÓGŁBYM BYĆ 
CICHOCIEMNYM. NIE WIEM DLACZEGO. ONI MIELI COŚ 
W SOBIE, CZEGO WE MNIE NIE MA. CO TO JEST? JAKIŚ GEN? 
NURTUJE MNIE TO BARDZO, ALE NIE UMIEM ZNALEŹĆ 
ODPOWIEDZI”

n
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Militarny Watykan
Polscy żandarmi spotkali się z papieżem 

Franciszkiem.

Żołnierze i policjanci z całego 
świata uczestniczyli na zapro-

szenie Ojca Świętego w obchodach 
30. rocznicy podpisania przez Jana 
Pawła II konstytucji dostosowującej 
ordynariaty polowe do nauczania 
soboru watykańskiego II. Jak poda-
no na portalu Wojsko-polskie.pl, 

w składzie polskiej 
pielgrzymki znalazło 
się trzech żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej, którzy 
w ubiegłym roku byli najlepsi 
w swoich korpusach: mjr Andrzej 
Nowakowski z oddziału w Elblągu, 
st. chor. Piotr Nagórny z placówki 

W Belfaście powstał 
mural z polskim 

generałem.

Wyspa wraków

Sosabowski 
w Irlandii

Szumszu na Kurylach, wyspa poło-
żona 12 km od południowego koń-

ca Kamczatki, pod koniec II wojny 
była miejscem ciężkiej walki, jaką 
stoczyły armie ZSRR i Japonii. Gar-
nizon japoński liczył około 8,5 tys. 
żołnierzy. Radziecki desant na wy-
spę, 18 sierpnia 1945 roku, poniósł 
duże straty podczas lądowania. Ja-
pończycy, mimo silnego kontrataku, 
nie zdołali jednak odeprzeć uderze-
nia. Zdobycie Szumszu otworzyło 
ZSRR drogę do całych Kuryli. 
W walkach poległo około 200 żołnie-
rzy desantu i kilkuset obrońców. 
Część z nich do tej pory uważa się za 
zaginionych. Rosyjska ekspedycja 
odnalazła szczątki 13 sowieckich 
i 13 japońskich wojskowych. Prochy 
żołnierzy sowieckich, których uda się 
zidentyfikować, będą przekazane 
krewnym, a niezidentyfikowani woj-
skowi zostaną pochowani w zbioro-
wej mogile. Ciała Japończyków Ro-
sjanie przekażą natomiast przedsta-
wicielom konsulatu japońskiego. 
Poszukiwacze odnaleźli też unikato-
we fragmenty japońskiego sprzętu 
wojskowego. AD

Wizerunek gen. Stanisława  
Sosabowskiego, twórcy i do-

wódcy 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej, można oglądać na 
elewacji jednej z kamienic w stoli-
cy Irlandii Północnej. Tak miesz-

kańcy uczcili polskiego dowódcę 
w 124. rocznicę jego urodzin. Jak 
podano na portalu Londynek.net, 
mural powstał we wschodniej czę-
ści miasta, gdzie mieszka sporo Po-
laków. Jego autorem jest Dee Craig, 
pomysł zaś wyszedł od przedstawi-
cieli lokalnej społeczności działają-
cej w The Ballymac Friendship 
Centre. Na muralu zostali przedsta-
wieni także piloci Dywizjonu 303. 
Dzieło ma przypomnieć o zasłu-
gach polskich żołnierzy podczas 
II wojny światowej. 

Gen. Sosabowski w 1941 roku 
w Wielkiej Brytanii  stworzył 
pierwszą w historii polską brygadę 
spadochronową. Razem z nią we 
wrześniu 1944 roku wziął udział 
w operacji „Market Garden”, de-
sancie do okupowanej przez Niem-
ców Holandii. Po odejściu z wojska 
generał pracował jako magazynier 
w fabryce. Zmarł w 1967 roku, 
a jego prochy przewiezione do Pol-
ski złozono na warszawskich Po-
wązkach. W 2006 holenderska kró-
lowa Beatrix przyznała generałowi 
pośmiertnie Medal Brązowego 
Lwa, a w miejscowości Driel, którą 
wyzwolili Polacy, stanął poświęco-
ny mu pomnik. ŁZ 

w Sulechowie 
i st. szer. Prze-
mysław Kozub 
z  o d d z i a ł u 
w Mińsku Mazo-
wieckim. Woj-
skow i  w z i ę l i 
udział w mszy 
świętej, sprawo-
wanej przez bi-

skupa polowego Wojska Polskie-
go Józefa Guzdka przy grobie 
św. Jana Pawła II, oraz w spotka-
niu z papieżem Franciszkiem na 
placu Świętego Piotra. AD

n n
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Karetka F-16
Piloci pomogli uratować życie chorego.

Podczas operacji na otwartym ser-
cu jednego z mieszkańców 

Tromso na północy Norwegii, ko-
nieczne się okazało użycie płuco-
serca – aparatury do podtrzymywa-
nia życia w trakcie zabiegu. Takie 
urządzenie znajdowało się w mieście 
oddalonym o 800 km. Transport dro-
gowy zająłby wiele godzin, a o zdro-
wiu Norwega decydowały minuty. 
Z pomocą przyszło wojsko. Jak po-
dano na portalu Norwaynews.com, 

dowódca 338 Dywizjonu Myśliw-
skiego w Orland przewiózł aparatu-
rę wojskowym F-16. Płucoserce nie 
zmieściło w kabinie, dlatego apara-
turę umieszczono w zasobniku pod-
wieszonym pod samolotem. Ze 
względu na brak odpowiedniego 
lotniska w okolicach Tromso F-16 
wylądował w bazie Bodo, w poło-
wie drogi do chorego. Następnie 
urządzenie przewieziono karetką do 
szpitala. AD
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Uratował brytyjskich 
żołnierzy przed 
dżihadystami.

Pies 
na bojowników

Żołnierze brytyjskiej Special Air 
Service (SAS) szkolili w północ-

nym Iraku kurdyjskich żołnierzy. Po 
zakończeniu dziesięciodniowych za-
jęć komandosi w towarzystwie ame-
rykańskiego żołnierza i jego psa po-
jechali na patrol i wpadli w zasadzkę 
dżihadystów. Osaczyło ich około 
50 uzbrojonych bojowników Pań-
stwa Islamskiego, którzy zaczęli 
ostrzeliwać konwój z karabinu ma-
szynowego. Jak czytamy na portalu 
Dailymail.co.uk, widząc zagrożenie, 
towarzyszący komandosom owcza-
rek rzucił się na dżihadystów. Jedne-
go ugryzł w twarz i szyję, drugiemu 
pokąsał nogi i ramiona, zmuszając 
ich do ucieczki. Dzięki temu pomógł 
odeprzeć atak. „Pies wyczuł zagro-
żenie, bo do tego był wyszkolony”, 
mówi Amerykanin. Jak dodaje, dżi-
hadyści prawdopodobnie nigdy nie 
doświadczyli ataku takiego psa, stąd 
ich przerażenie. Po akcji pies cały 

i zdrowy wrócił do 
oddziału. AD

Zagłębie 
dla Śląska

Muzycy zespołów Myslovitz 
i Dżem zagrali w hołdzie po-

wstańcom śląskim. Organizatorzy 
koncertu w Sosnowcu z okazji 
95. rocznicy wybuchu III powstania 
śląskiego, chcieli przypomnieć o po-

mocy, jaką powstańcy otrzymywali 
od mieszkańców Zagłębia. Sosno-
wiec znajduje się za historyczną 
granicą między dawnymi zaborami 
rosyjskim i niemieckim. W latach 
1919–1921 była to granica od-
dzielająca Rzeczpospolitą od 
Niemców. Z Sosnowca płynęła 
pomoc dla powstańców, w Za-
głębiu zbierali się ci, którzy szy-
kowali się do walki o polski 
Śląsk. Tutaj powstał Komitet Po-
mocy Górnoślązakom, na którego 
czele stał Teodor Niernsee. W So-
snowcu działał też szpital po-
wstańczy. AD

BOHATERSKI 

OWCZAREKMuzycy zespołów Myslovitz 
i Dżem zagrali w hołdzie 

powstańcom śląskim.
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zamów u nas

fotografii lotniczych
zespołów akrobacyjnych z całego świata

sekretariat@zbrojni.pl    tel.: (48) 261 845 365, (48) 261 840 400
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Jedyny taki album w Polsce
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Jednym z głównych miejsc walk powstańców 
styczniowych na Mazowszu była Puszcza Biała. 

Powstańcza kapliczka
A N N A  D Ą B R O W S K A

M oskale wpadli do obozu. Ruszyłem natych-
miast zatrzymać pierwszy atak Moskali, 
którzy przyszli wąską drożyną w gąszczu 
sosnowym i rozsypali się już po błotach. 

Moskale, usunąwszy się z drogi w gąszczę, z obu stron 
dróżki dali do nas ognia”, tak 23 maja 1863 roku wspo-
minał w pamiętniku Bronisław Deskur, dowodzący ka-
walerią w powstańczym oddziale Karola Fryczego. Je-
go podkomendni obozowali wówczas pod Łączką 
w Puszczy Białej, gdzie zostali zaskoczeni przez car-
skich żołnierzy. 

NARODOWY ZRYW
Powstanie styczniowe, największy z naszych zry-

wów niepodległościowych, wybuchło 22 stycznia 1863 
roku. Jego bezpośrednią przyczyną było zarządzenie 
przez rosyjskie władze branki, czyli przymusowego 
poboru Polaków do carskiego wojska. Walki, które 
przybrały formę wojny partyzanckiej, objęły tereny za-
boru rosyjskiego: Królestwo Polskie i Litwę, Białoruś 
i część Ukrainy. 

Leżąca na północ od Warszawy Puszcza Biała stano-
wiła jedno z dwóch najważniejszych miejsc koncentra-
cji powstańczych oddziałów w Królestwie Polskim. 

Tamtejsze lasy umożliwiały szkolenie ochotników, 
prowadzenie walki, dawały też schronienie polskim 
oddziałom. 

Jedną z większych grup działających na tym terenie 
był oddział ppłk. Ignacego Mystkowskiego „Ojca”, li-
czący ponad 1200 osób. W nocy z 4 na 5 maja 1863 ro-
ku pod Stokiem powstańcy ci stoczyli swoją największą 
bitwę. W czasie walki rozbito kolumnę carskich żołnie-
rzy, wzięto do niewoli wielu jeńców i zdobyto broń.

Kilka dni później, 13 maja, w Kietlance ppłk Myst-
kowski urządził zasadzkę na pociąg pancerny wiozący 
do Małkini carskich żołnierzy gen. mjr. Mikołaja Tolla. 
Niestety, o uszkodzeniu torów uprzedził Rosjan miej-
scowy dróżnik i pociąg wcześniej rozpoczął hamowa-
nie. Wykoleiły się tylko przednie wagony. Po zatrzyma-
niu składu rozgorzały walki przy torach. W potyczce 
z Rosjanami zginęli ppłk Mystkowski i 40 powstańców. 
Pozostali rozproszyli się po okolicznych lasach.

LEŚNA ZASADZKA
Dowództwo nad zdziesiątkowanym oddziałem objął 

ppłk Karol Frycze. 33-letni oficer, przed powstaniem in-
żynier zatrudniony przy budowie Kolei Warszawsko- 
-Petersburskiej, podczas zrywu walczył w oddziale 

HORYZONTY / SPOKÓJ NIEŚMIERTELNIKA
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Władysława Cichorskiego „Za-
meczka”, a później u Mystkowskie-
go dowodził piechotą kosynierów.

Frycze, wraz z podkomendnymi, 
ukrył się w Puszczy Białej. Rozbili 
obóz na polanie uroczyska Bykow-
ce, wśród niedostępnych bagien. 
Wydawało się, że można tam bezpiecznie odtworzyć 
oddział. Partyzanci mogli też wyleczyć się z ran i wy-
począć. „Obóz spoczywał w bardzo dobrej pozycji jako 
schronienie, bo na środku ogromnych błot w lesie, gdzie 
był kawałek suchego gruntu, a do tego miejsca przez 
błota, które zaledwie piechotą przejść można było, pro-
wadziła jedyna grobelka, na której zaledwie dwa konie 
obok mogły się zmieścić”, opisywał Deskur.

Niestety, 23 maja z powodu zdrady jednego z powstań-
ców Rosjanie odkryli miejsce obozowiska i sposób doj-
ścia do niego. Wojska carskie zaatakowały powstańców 
z przeważającą siłą. Jak podaje Deskur, Rosjan były czte-
ry kompanie piechoty i szwadron huzarów.

Podczas walk został ranny w brzuch dowódca oddzia-
łu. Powstańcy zabrali płk. Fryczego z pobojowiska 
i przetransportowali do pobliskiej wsi Poręba, gdzie na-
stępnego dnia zmarł. „Jeżeli grzeszył czem Frycze, to 
tylko brawurą swoją, bo nadzwyczajnej był to odwagi 
człowiek”, ocenia Deskur.

Po bitwie miejscowa ludność pozbierała ciała po-
wstańców i pochowała ich w zbiorowej mogile. Na kop-
cu ustawiono krzyż. Był tam jeszcze do I wojny świato-
wej. Niestety, dziś nikt nie potrafi już wskazać miejsca 
bitwy. Nie zachowały się po niej żadne ślady, nie prze-
trwał też krzyż na mogile. 

Odwiedzić można natomiast w Porębie grób dowód-
cy. Na mogile ppłk. Fryczego matka oficera wybudowa-
ła grobowiec – Kaplicę Powstańców. Dziś jest ona 
w okolicach Wyszkowa jednym z głównych miejsc pa-
mięci poświęconych powstaniu.

POTYCZKA NA UROCZYSKU
Innym słynnym dowódcą walczącym w rejonie Wy-

szkowa był mjr Józef Jankowski „Szydłowski”, naczel-
nik powstańczego powiatu stanisławowskiego. Na po-
czątku lutego 1863 roku objął dowództwo nad 90-oso-
bową grupą młodzieży warszawskiej zbiegłą do lasów 
nieporęckich. Na ich czele wyruszył na wschód, gdzie 
połączył się z oddziałem Jana Matlińskiego „Janka So-
koła”, który dowodził m.in. 3 lutego w zwycięskiej bi-
twie pod Węgrowem.

200-osobowy oddział „Szydłowskiego” Rosjanie za-
skoczyli 12 marca na uroczysku Fidest niedaleko Ka-
mieńczyka. Było to 700 żołnierzy piechoty i 20 koza-

ków ze ścigającej powstańców rosyj-
skiej kolumny gen. Tolla. Mimo 
niespodziewanego uderzenia polski 
oddział odparł atak i wycofał się 
w kierunku Zabrodzia.

Po walce ukazał się w rządowej 
„Gazecie Warszawskiej” propagando-

wy komunikat informujący o starciu. Podawano, że 
gen. Toll rozbił bandę w okolicach torów Kolei Peters-
bursko-Warszawskiej. „Banda składająca się przeszło 
z 500 ludzi przechodziła przez wieś Kukawki ku drodze 
żelaznej i buntownicy zrządzili szkody tak na linii tejże 
drogi, jak również na linii telegraficznej. Doścignięci 
i zaatakowani przez wojsko buntownicy rzucili się w las, 
ale ścigani w tej ucieczce przez wojsko, ponieśli znacz-
ne straty. Liczba zabitych i rannych w lesie nie mogła 
być sprawdzona, na drodze zabrano 20 zabitych, 14 uję-
to”, pisano w dzienniku.

Tak naprawdę w walkach w Fideście poległo 14 po-
wstańców, których miejscowa ludność pochowała 
w zbiorowym grobie na nieistniejącym już starym 
cmentarzu parafialnym w Kamieńczyku. W 1927 roku, 
staraniem radnych i mieszkańców gminy, wzniesiono 
nad mogiłą pomnik w kształcie obelisku zwieńczony 
metalowym krzyżem.

Sam „Szydłowski” uszedł z życiem i walczył w ko-
lejnych bitwach. W sumie wziął udział w ponad 30 po-
tyczkach, w znacznej części zwycięskich, m.in. pod 
Sławatyczami, Jeziorkami czy Żyżynem. Ostatnią wal-
kę stoczył 31 grudnia 1863 roku pod Małą Bukową 
w Lubelskiem. Po niej został przez powstańcze władze 
awansowany do stopnia podpułkownika i skierowany 
na urlop. 

Niestety, podczas przekraczania granicy z Galicją 
oficera schwytali Rosjanie. Carskie władze postawiły 
go przed sądem i skazały na karę śmierci. Wyrok zo-
stał wykonany 12 lutego 1864 roku na stokach Cytade-
li Warszawskiej. „Ziemia polska straciła w nim jedne-
go z najzacniejszych swych Synów. Czterdzieści razy 
potykał się z wrogiem: oto jego wina przed Moskwą, 
oto jego niepożyta zasługa przed narodem, która 
uwieczni pamięć jego w wdzięcznych sercach współ-
ziomków”, pisano po egzekucji „Szydłowskiego” 
w „Gazecie Narodowej”.

Powstanie trwało do jesieni, kiedy to zakończyło się 
polską klęską. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców zginę-
ło w walkach, prawie tysiąc stracono, a około 38 tys. ze-
słano na Syberię. Władze rosyjskie nasiliły represje wo-
bec Polaków i zlikwidowały resztki odrębności Króle-
stwa Polskiego. Jednak mit powstania stał się inspiracją 
do dalszych walk o niepodległość. n

W FIDEŚCIE POLEGŁO 
14 POWSTAŃCÓW, 
KTÓRYCH MIEJSCOWA 
LUDNOŚĆ 
POCHOWAŁA 
W ZBIOROWEJ MOGILE 
W KAMIEŃCZYKU
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Nekrologi przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Treść kondolencji należy przesyłać pod adresem: polska-zbrojna@zbrojni.pl  
z nagłówkiem wiadomości: „Nekrologi”. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zamieszczenia kondolencji: 261 845 213,  

261 845 230, 261 840 227

Rodzinie i Bliskim
śp. sierż. Rafała Boguckiego

wyrazy szczerego współczucia
składają żołnierze i pracownicy wojska

21 Batalionu Logistycznego.

Szczere wyrazy współczucia
Panu pułkownikowi Jackowi Rolakowi

z powodu śmierci
Teściowej

składają żołnierze i pracownicy
Dowództwa Brygady Wsparcia Dowodzenia

Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Panu płk. Jackowi Rolakowi,
dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW,

wyrazy współczucia i szczere kondolencje
z powodu śmierci

Teściowej
składają zastępca dowódcy Korpusu  

Północno-Wschodniego, szef zespołu wsparcia 
DWKPW, żołnierze i pracownicy Kwatery Korpusu 

w Szczecinie.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje

Rodzinie
z powodu śmierci

st. chor. sztab. Wojciecha Radwańskiego
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska

Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego.

Panu podpułkownikowi Leszkowi Knitterowi
oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają koledzy i koleżanki

z Oddziału Organizacyjno-Planistycznego
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Panu generałowi Mieczysławowi Bieńkowi
wyrazy współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci 
Mamy

składają dowódca, kadra oraz pracownicy wojska 
Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa 

Komponentu Lądowego w Krakowie.

Panu generałowi Mieczysławowi Bieńkowi
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci

Matki
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 

Komponentu Wojsk Specjalnych.

Wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje

Panu ppor. Kacprowi Zarychta
z powodu śmierci

Córeczki
składają komendant, żołnierze  

oraz pracownicy wojska
Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje 

Panu st. szer. Sebastianowi Łapińskiemu 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają komendant, żołnierze oraz pracownicy 

wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia. 

Panu ppłk. Tomaszowi Grafowi, 
zastępcy komendanta  

ds. obwodu profilaktyczno-leczniczego, 
oraz Jego Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Ojca 
składają komendant, kadra i pracownicy 

108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 
w Ełku.

/ POŻEGNANIA
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Wyrazy głębokiego współczucia  
i szczere kondolencje 
Pani Teresie Łapińskiej 

z powodu śmierci 
Męża 

składają komendant, żołnierze 
oraz pracownicy wojska 

Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Panu chor. Tomaszowi Kopaczewskiemu,
dowódcy 7 Patrolu Rozminowania w Nisku,

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Matki
składają szef i kadra Zarządu Inżynierii Wojskowej 

Inspektoratu Rodzajów Wojsk  
Dowództwa Generalnego RSZ.

Panu płk. Robertowi Załodze
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składają kierownictwo, kadra i pracownicy

Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych.

Panu Andrzejowi Czajewskiemu
wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci
Mamy

składają kierownictwo, kadra i pracownicy
Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych.

Panu st. sierż. Rafałowi Leba 
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci 
Ojca Henryka 

składają dowódca, dowództwo, kadra i pracownicy 
wojska 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania 

w Bydgoszczy.

Panu ppłk. Jarosławowi Piórkowskiemu
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci

Matki
składa dyrektor Departamentu Polityki 

Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON  
wraz z kadrą i pracownikami.

Podpułkownikowi Jarosławowi Piórkowskiemu
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Matki

składają koledzy z Oddziału Kontroli Rozbrojenia 
Departamentu Polityki Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego MON.

Rodzinie porucznika Stanisława Skowrońskiego, 
cichociemnego spadochroniarza Armii Krajowej, 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca 
składa Fundacja im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Panu płk. rez. Jarosławowi Andrzejewskiemu
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci
Matki

składają pracownicy Departamentu Zarządzania 
Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony 

Informacji Niejawnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Panu ppłk. Mirosławowi Rutkowskiemu 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
Ojca

składają koleżanki i koledzy 
z Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego 

we Wrocławiu.
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Wyrazy głębokiego współczucia oraz żalu
Panu kapitanowi Jackowi Bulanda 

z powodu śmierci
Ojca

składają szef, kadra oraz pracownicy Delegatury 
Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu.

Panu Konradowi Dąbrowskiemu 
oraz Jego Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia i szczere 
kondolencje z powodu śmierci 

Matki 
składają dyrektor i kierownictwo departamentu  

oraz koleżanki i koledzy z Departamentu Strategii 
i Planowania Obronnego.

Panu kmdr. por. Tadeuszowi Klasa
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Teściowej

składają szef finansów Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych oraz kadra zawodowa  

i pracownicy wojska.

/ POŻEGNANIA

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci 

naszego kolegi
 Zbigniewa Duchny 
i Jego Żony Hanny.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim 

oraz 
pracownikom Wojskowego Sądu Garnizonowego 

w Gdyni
składają prezes oraz pracownicy  

Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Warszawie.

Z wielkim żalem żegnamy 
mjr. w st. spocz. Czesława Sawicza ps. „Horski”, 

harcerza Szarych Szeregów, Żołnierza Wyklętego 
IV Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, zesłańca 

„Gułagu” i Sybiru, wieloletniego prezesa  
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia  

Polskich Kombatantów w Olsztynie, członka 
Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów 

i Osób Represjonowanych.
Rodzinie Zmarłego 

wyrazy szczerego współczucia składają
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Olsztynie, żołnierze oraz pracownicy wojska.

mł. chor. Jarosław Maćkowiak 
2 czerwca 2011 r.,  
PKW Afganistan

mjr Marek Kaletka 
2 czerwca 1994 r., UNIFIL Liban

plut. Tomasz Krygiel 
8 czerwca 2004 r., PKW Irak

kpr. Andrzej Zielke 
8 czerwca 2004 r., PKW Irak

st. chor. Jan Kiepura 
10 czerwca 2013 r.,  
PKW Afganistan 

plut. Miłosz Górka 
12 czerwca 2010 r.,  
PKW Afganistan 

kpr. Grzegorz Bukowski 
15 czerwca 2010 r., PKW Afganistan

Pamiętamy

por. Robert Marczewski 
21 czerwca 2008 r., PKW Afganistan 

mjr Witold Kowalczyk 
23 czerwca 1994 r.,  

UNPROFOR Jugosławia 

ppor. Wiesław Kuciński 
23 czerwca 1994 r.,  

UNPROFOR Jugosławia 

plut. Paweł Stypuła 
26 czerwca 2010 r., PKW Afganistan 

szer. Jerzy Suchodół 
29 czerwca 1979 r., UNEF II Egipt
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Panu płk. Robertowi Załodze
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają dyrektor generalny  

Ministerstwa Obrony Narodowej 
wraz z dyrektorami, żołnierzami i pracownikami 

Biura Dyrektora Generalnego,
Departamentu Administracyjnego 

oraz Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych.

Panu mjr. Mariuszowi Lubańskiemu
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

składają koledzy z Oddziału Gotowości Bojowej 
i Mobilizacyjnej Inspektoratu Wsparcia 

Sił Zbrojnych.

Panu pułkownikowi Tadeuszowi Mielnikowi 
oraz Jego Rodzinie i Bliskim 

najszczersze wyrazy współczucia, 
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 

z powodu śmierci 
Ojca 

składają szef, koledzy oficerowie 
oraz pracownicy wojska 

Rejonowego Zarządu Infrastruktury 
w Lublinie.

Panu profesorowi Tomaszowi Majewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci
Taty 

składają dziekan, żołnierze i pracownicy  
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 

Akademii Obrony Narodowej.

Panu ppłk. Konradowi Trojanowi
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmieci 
Mamy

składają szef, żołnierze i pracownicy
Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych – P3/P7

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Panu ppłk. Jarosławowi Piórkowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają dyrektor, żołnierze zawodowi i pracownicy  
Departamentu Polityki Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Panu płk. Robertowi Cepko 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Taty 

składają dyrektor, żołnierze zawodowi i pracownicy 
Departamentu Polityki Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Naszej koleżance 
Wiesławie Hołowni 

i całej Rodzinie 
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia 

w trudnych chwilach  
po stracie 

Mamy 
składają prezes, sędziowie i pracownicy 

Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Szczecinie.

Panu Błażejowi Żerek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Brata 

składają szef, oficerowie i pracownicy  
Szefostwa Finansów IWspSZ.

Panu Błażejowi Żerek
wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
Brata 

składają współpracownicy 
z Oddziału Rachunkowości IWspSZ.
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Mroczna era 
stalinizmu

Józef Stalin na obszarach zajętych 
po II wojnie światowej wprowadzał 

swoje porządki, zwane dzisiaj „stali-
nizacją”. Polegała ona na sprawowa-
niu władzy przez „rodzimych”, wier-
nych Moskwie komunistów oraz kie-
rowaniu podległymi ZSRR tworami 
państwowymi przez organy bez-
względnego terroru, stosowanego 
w pierwszych latach po wojnie bez-
pośrednio przez delegowanych funk-
cjonariuszy radzieckiej bezpieki.

Nikita Pietrow od lat bada „doko-
nania” radzieckie w tzw. demoludach 
w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Z ba-
dań tych wynika, 
że najbardziej bru-
talnie stalinizacja 
przebiegała w ra-
dzieckiej strefie Nie-
miec, po jakimś cza-
sie przekształconej 
w Niemiecką Repu-
blikę Demokratycz-
ną. Autor pokazuje 

Nikita Pietrow, 
„Nowy ład Stalina. 

Sowietyzacja Europy 
1945–1953”, 
Demart, 2015

Wojciech Drewniak, „Historia bez 
cenzury”, Znak, 2016

148 HORYZONTY / PO SŁUŻBIE
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JACEK 

POTOCKI

PIOTR ZARZYCKI

praktyki stosowanego tam terroru, 
łącznie z egzekucjami, przez różne, 
bardzo rozbudowane radzieckie 
„przedstawicielskie” struktury woj-
skowe i czekistowskie.

Pietrow opisuje też proces sowie-
tyzacji Polski, już od 1944 roku, 
eksterminację przez Sowietów żoł-
nierzy polskiego podziemia, łącznie 
z tzw. obławą augustowską, która 
stanowi szczególną strefę badań au-
tora. Zwraca uwagę na sfałszowanie 
przez władze komunistyczne refe-
rendum w 1946 roku i wyborów do 
Sejmu w 1947 roku. Pisze też 
o słynnym procesie Rajka na Wę-
grzech, który toczył się pod osobi-
stym nadzorem Stalina, i sowietyza-
cji Czechosłowacji.

Książka jest wiarygodną analizą 
sowietyzacji Europy Środkowo-

-W s c h o d n i e j , 
opartą na unika-
towych doku-
mentach archi-
walnych.

K S I Ą Ż K A

K S I Ą Ż K A

Historia z innej 
strony

Używanie słów uważanych po-
wszechnie za obraźliwe nie na-

leży do konwencji opisu polskich 
królów. Chyba że osobą opowiadają-
cą historię jest Wojciech Drewniak, 
autor popularnego na YouTube ka-
nału „Historia bez cenzury”, sub-
skrybowanego przez ponad 320 tys. 
widzów. Od niedawna również autor 
ksiązki pod tym samym tytułem.

„Historia bez cenzury” to biografie 
dziesięciu władców Polski, przedsta-
wione w sposób niespotykany na 
szkolnych lekcjach historii. Pięć 
z nich dotyczy postaci, o których była 
już mowa w filmikach dostępnych 
w internecie (w książce znajdują się 
kody QR odsyłające do konkretnych 
odcinków). Kolejne pięć to nowe bio-
grafie, powstałe na prośbę osób śle-
dzących kanał. Choć książka nie wy-
gląda na taką, która niosłaby za sobą 
wartość edukacyjną, już od pierw-
szych stron Drewniak zadaje kłam 
tej opinii. Autor nie skupia się na 
datach, ale stara się przedstawić hi-
storię poprzez wydarzenia z życia 
władców, które miały wpływ na ich 
zachowanie i decyzje, a w konse-
kwencji – na losy Polski. 

Publikacja jest pełna uszczypli-
wych, ale też zabawnych dygresji, 
które dodają jej kolorytu i decydują 
o jej wyjątkowym charakterze. Przy-
stępny język i wciągająca narracja 
sprawiają, że książkę chce się prze-
czytać w jeden wieczór. Pozycja 
godna polecenia wszystkim, którzy 
chcą przyjemnie spędzić kilka go-
dzin, niezależnie od stanu wiedzy 
historycznej. 
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Ayaan Hirsi Ali, 
„Heretyczka”, Świat 

Książki, 2016

n

n

B rat Rachid, niegdyś gorliwy mu-
zułmanin, a teraz chrześcijanin, 

ostro zareagował na słowa Baracka 
Obamy, który w 13. rocznicę ataków 
terrorystycznych z 11 września 2001 
roku stwierdził, że tzw. Państwo Is-
lamskie (IS) nie jest muzułmańskie. 
Młody Marokańczyk, przekazując 
prezydentowi odpowiedź na YouTube, 
stwierdził, że ten się myli, bo ideą, 
która jednoczy dziesiątki tysięcy lu-
dzi z różnych części świata, działają-
cych pod sztandarami IS, jest wła-
śnie sunnicki islam: „Proszę Pana, 
Panie Prezydencie, żeby skończył 
Pan z polityczną poprawnością i za-
czął nazywać rzeczy po imieniu, 
Państwo Islamskie, Al-Kaida, Boko 
Haram, Asz-Szabab w Somalii, tali-
bowie i organizacje podobne do tych 
to wszystko islam”. 

W takich ludziach jak brat Rachid 
pokłada nadzieje Ayaan Hirsi Ali, 
znana holenderska działaczka soma-
lijskiego pochodzenia, autorka 
książki „Heretyczka”, często kryty-
kowana za antyislamskie poglądy, 
nie tylko przez braci w wierze. Przy 
czym występuje ona przeciw rady-

ANETA WIŚNIEWSKA

K S I Ą Ż K A

Nadzieja w herezji
Czy islam potrzebuje reformacji?

kalnym islamistom, a nie wszystkim 
muzułmanom. Kobieta zwraca uwa-
gę, że wbrew temu, co się często po-
wtarza, nawet w krajach Zachodu, 
islam nie jest religią pokoju. Tyle że 
sama wiara nie czyni jej wyznaw-
ców agresywnymi. Istotna jest kwe-
stia dystansu wobec świętych ksiąg, 
bo prawo do myślenia i wypowiada-
nia się jest ważniejsze od jakiejkol-
wiek religii. Kobieta odwołuje się 
do swojego przykładu – teraz zosta-
ła okrzyknięta heretyczką, ale wy-
chowano ją na przykładną muzuł-
mankę. Wątpliwości pojawiły się po 
zetknięciu ze światem Zachodu. 
Młoda kobieta, która uciekła przed 
przymusowym małżeństwem, roz-
poczęła nowe życie 
w Holandii. Tam stu-
dia pozwoliły jej od-
kryć, że naturalną rze-
czą jest wątpienie i sta-
wianie pytań, nawet 
w kwestiach religij-
nych. Wówczas pojawi-
ły się pierwsze myśli 
o tym, że islam wymaga 
reformacji, takiej cho-

ciażby jaką przeszło chrześcijaństwo 
w XVI wieku. Ayaan Hirsi Ali 
twierdzi, że teraz jest bardzo dobry 
czas na zmiany. Coraz więcej mu-
zułmanów, tak jak brat Rachid, do-
strzega taką potrzebę i ma odwagę 
o tym mówić, i podobnie jak on 
używa internetu do rozpowszechnia-
nia tej myśli. To właśnie sieć, po-
dobnie jak za czasów Lutra wynala-
zek druku, ma pomóc w rozpropa-
gowaniu reformacji islamu.

O tym, dlaczego jest ona koniecz-
na, jak do niej doprowadzić i jak 
może przebiegać, opowiada Ayaan 
Hirsi Ali w książce „Heretyczka”. 
Można się nie zgadzać z niektórymi 
jej tezami. Część jej założeń też 
można łatwo podważyć, bo czasami 
posługuje się pewnymi uproszcze-
niami. Jednak warto poznać jej 
punkt widzenia z dwóch powodów. 
Po pierwsze, pokazuje religię, świat 
islamu od środka. Po drugie, jej tezy 
zmuszają nas do krytycznego my-
ślenia, szczególnie że Ayaan Hirsi 

Ali ostrzega przed 
pułapką politycznej 
poprawności, w jaką 
wpadli m.in. niektó-

rzy zachodni politycy 
i uczeni. 

PRZECIW 

RADYKALNYM 

ISLAMISTOM

W Y S T A W A

Utrwalone 
w pamięci

Od 24 maja w Domu Spotkań 
z Historią można zobaczyć uni-

katową wystawę fotografii Feliksa 
Łukowskiego ,  pochodzącego 
z Siemnic pedagoga i fotografa ama-
tora, dokumentującego życie co-

dzienne mieszkańców zamojskich 
wsi w latach 40. i 50. XX wieku. 
Uwagę zwraca szczególnie zbiór 
zdjęć z okresu II wojny światowej. 
Oprócz tych pokazujących dramaty, 
które w tamtym czasie dotknęły Za-
mojszczyznę: pacyfikacje, wysiedle-
nia, czystki etniczne, wiele fotografii 
dokumentuje życie, które toczyło się 
mimo wojennej zawieruchy. Śluby, 
pogrzeby, wesela. Niejako w opozy-

cji do nich udostępniono relacje 
światków wydarzeń na Zamojsz-
czyźnie, w których, inaczej niż na 
zdjęciach, wojna jest obecna w ca-
łym swym tragicznym wymiarze

Wystawę można oglądać do 
21 sierpnia. 

„Zapamiętane niezapisane. O wojnie 
na fotografiach Feliksa Łukowskiego” 

Dom Spotkań z Historią,  
ul. Karowa 20, Warszawa.



nr 6 / CZERWIEC 2016 / POLSKA ZBROJNA

HORYZONTY / PO SŁUŻBIE150

Garri Kasparow, 
„Nadchodzi zima”, 

Insignis, 2016

n

ANETA WIŚNIEWSKA

Strategia szachowa nie 
zawsze sprawdza się 

w polityce, szczególnie kiedy 
przeciwnikiem jest ktoś 

pokroju Putina.

K S I Ą Ż K A

Nieczysta gra 
o tron

Tytuł „Nadchodzi zima” to nie dia-
gnoza czy opis nieodwracalnego 

biegu zdarzeń, lecz raczej przestroga. 
Przed kim lub przed czym ostrzega 
nas Garri Kasparow, znany rosyjski 
mistrz szachowy, a później polityk 
i działacz społeczny? Najogólniej mó-
wiąc, przed uwodzicielską demagogią 
polityków, dyktatorskimi zapędami 
sprawujących władzę oraz brakiem 
stanowczości i konsekwencji w hamo-
waniu apetytu rządzących, zagrażają-
cych wolności jednostki i dążących do 
zburzenia demokratycznego porządku 
świata. Kasparow opisuje w tym kon-

tekście posunięcia wielu polityków, 
zarówno tych współczesnych, jak 
i z przeszłości. Skupia się jednak na 
działaniach Władimira Putina. Ten by-
ły oficer KGB już teraz stanowi zagro-
żenie nie tylko dla Rosjan, lecz także 
dla całego świata, a nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa. Jego niepo-
hamowany apetyt na władzę nieustan-
nie rośnie, przynosząc coraz większe 
ograniczenia praw człowieka w kraju 
i agresję wobec sąsiadów. Kasparow 
porównuje jego metody rządzenia do 
polityki Hitlera czy Stalina. Tyle że 
Putin nie ukrywa, jak wielkie znacze-
nie ma dla niego kapitał, który pozwo-
li mu na taki styl życia, jaki prowadzi 
chociażby oligarcha Roman Abramo-
wicz, właściciel m.in. brytyjskiego 
klubu piłkarskiego i jachtu wielkości 
boiska. Najgorsze jest to, że, mimo 
tych oczywistych historycznych analo-
gii, w swoim czasie Putin bez proble-
mu pozyskał nie tylko poparcie Ro-
sjan, lecz także zaufanie polityków za-
chodnich. W tym drugim wypadku 

wystarczyły takie drobne gesty,  
jak choćby telefon do George’a  
Busha, wyrażający poparcie po ata-
kach 11 września 2001 roku. Garri  
Kasparow obwinia zarówno amery-
kańskich prezydentów, jak i europej-
skich rządzących o brak stanowczych 
reakcji wobec rosyjskiego dyktatora 
po takich wydarzeniach, jak choćby 
wojna w Gruzji czy aneksja Krymu. 
Żeby zbadać przyczyny takiego stanu 
rzeczy, sięga do historii, w szczegól-
ności tej po 1989 roku. Chce pokazać, 
jak Rosjanie, po początkowym zachły-
śnięciu wolnością, obrali kurs na całą 
wstecz, żeby coraz bardziej pogrążać 
się w dyktaturze. A to nie koniec tej 
drogi... Garri Kasparow wierzy jed-
nak, że jeszcze można z niej zawrócić. 
Boris Niemcow, któremu tę książkę 
zadedykował, wierzył w lepsze jutro 
dla rodaków, tyle że „w Rosji trzeba 
wiele przeżyć, żeby doczekać się 
zmiany”.

n

P O D  N A S Z Y M  P A T R O N A T E M

Flota według 
Werki

Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni zaprasza do oglą-

dania wystawy „Wielkie dni ma-
łej f loty w malarstwie Adama  
Werki”. Otwarcie 26 czerwca.

Będzie to pierwsza w historii 
monograficzna wystawa prac tego 
artysty. Adam Werka (1917–2000) 
jest najbardziej rozpoznawalnym 
marynistą w historii polskiej sztuki 
współczesnej. Wykonał setki ilu-
stracji do czasopism i książek o te-
matyce marynistycznej, z wizerun-

kami polskich statków handlowych, 
pasażerskich, okrętów, sławnych ża-
glowców oraz jachtów. Zilustrował 
m.in. monograficzną publikację Jana 
Piwowońskiego „Flota spod biało-
-czerwonej”, poświęconą dziejom 

polskiej marynarki. Jego obrazy do 
dzisiaj pozostają niedoścignionym 
wzorem dla kolejnych pokoleń 
twórców i są publikowane na 
okładkach książek i czasopism. 
Realistyczne ilustracje Adama  
Werki nigdy nie doczekały się  
artystycznej konkurencji.

Na wystawie po raz pierwszy bę-
dzie można zobaczyć 70 oryginal-
nych prac malarza z kolekcji Marty 
Werki – wnuczki artysty. Ilustracje 
przedstawiają okręty polskiej ma-
rynarki wojennej, w większości 
podczas działań II wojny świato-
wej. Kuratorem wystawy jest Lech 
Trawicki. Wystawa będzie czynna 
do 28 listopada 2017 roku.



Gorąco zapraszamy cywilnych studentów wyższych szkół wojskowych, a także podchorążych kształcących się na tych 
uczelniach (Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,  
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie) do 
wzięcia udziału w naszym konkursie. Przygotowaliśmy go z myślą o studentach uczelni wojskowych, ale do chwycenia 

za pióro zapraszamy również żołnierzy i czytelników „Polski Zbrojnej”. 15 sierpnia obchodzimy najważniejsze święto Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniające zwycięski Cud nad Wisłą w 1920 roku. To dobra okazja do zastanowienia się nad 
etosem polskiego żołnierza, wartościami, którymi się kieruje, zarówno na polu walki, jak i w czasie pokoju.

Kilka miesięcy temu ppłk Leszek Mroczkowski, żołnierz podziemia antykomunistycznego, powiedział na antenie jednej 
ze stacji telewizyjnych, że nie czuje się bohaterem. „Jestem zwykłym chłopakiem z Targówka, którego los postawił tu, a nie 
gdzie indziej. Mając 18 lat, nie wiedziałem, co to jest polityka. Wiedziałem tylko, że ojczyzna jest zagrożona i ktoś starszy dał 
mi karabin i powiedział: »Broń jej!« Co to za bohaterstwo? To jest obowiązek”, tłumaczył. To jedna z wielu postaw, które są 
wzorem do naśladowania, ale na pewno nie jest odosobniona – takich żołnierzy mieliśmy i mamy obecnie bardzo wielu. 

Zachęcamy, napiszcie, kto jest dla Was autorytetem, wzorem do naśladowania. Może to być postać zarówno historycz-
na, jak i współczesna. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 10 tys. znaków ze spacjami.

Gotowy tekst należy do 24 czerwca 2016 roku przesłać do redakcji „Polski Zbrojnej” na adres: Wojskowy Instytut 
Wydawniczy, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, lub drogą e-mailową: konkurs@zbrojni.pl. W temacie wiadomości 
elektronicznej lub na kopercie powinna się znajdować adnotacja: Konkurs „Polski żołnierz – etos i duma – na przykładzie 
historycznym lub współczesnym”. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać adres i numer 
telefonu uczestnika konkursu, a także nazwę uczelni, kierunek i rok studiów (w przypadku studentów i podchorążych). Teksty 
anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

Pamiętajcie, że zgłoszone prace muszą być samodzielne. Nie mogą być także do czasu ogłoszenia wyników publikowane 
w całości lub we fragmentach oraz nagradzane w innych konkursach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi między 27 czerwca a 8 lipca 2016 roku. Nagrodzimy trzy najlepsze utwory literackie. 
Pracę, która zajmie pierwsze miejsce, opublikujemy w numerze sierpniowym miesięcznika „Polska Zbrojna”. Wszystkie trzy 
utwory natomiast zostaną zaprezentowane 15 sierpnia na naszej stronie internetowej polska-zbrojna.pl, a także na profilu 
na Facebooku. Dodatkowo laureaci otrzymają pióro „Polski Zbrojnej”, a także nagrody w postaci rocznej prenumeraty naszego 
miesięcznika. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom podczas gali 95-lecia „Polski Zbrojnej”. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

P I Ó R A  W  D Ł O Ń !
„ P O L S K I  Ż O Ł N I E R Z  –  E T O S  I  D U M A  –  N A  P R Z Y K Ł A D Z I E 

H I S T O R Y C Z N Y M  L U B  W S P Ó Ł C Z E S N Y M ”  T O  K O N K U R S 
L I T E R A C K I  O R G A N I Z O W A N Y  P R Z E Z  W O J S K O W Y  I N S T Y T U T 

W Y D A W N I C Z Y  Z  O K A Z J I  Ś W I Ę T A  W O J S K A  P O L S K I E G O . 
N A P I S Z C I E ,  K T O  J E S T  D L A  W A S  A U T O R Y T E T E M , 

W Z O R E M  G O D N Y M  N A Ś L A D O W A N I A .  M O Ż E  T O  B Y Ć 
P O S T A Ć  Z A R Ó W N O  H I S T O R Y C Z N A ,  J A K  I  W S P Ó Ł C Z E S N A . 

N A  P R A C E  C Z E K A M Y  D O  2 4  C Z E R W C A .

IZABELA BORAŃSKA-CHMIELEWSKA, redaktor naczelna miesięcznika „Polska Zbrojna”
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Życie i śmierć za murami getta

Dzisiaj skończyłam piętnaście 
lat. Czuję się bardzo stara 

i osamotniona, choć krewni zrobili 
wszystko, co mogli, żeby uczynić 
ten dzień prawdziwymi urodzina-
mi. Upiekli nawet tort bezowy na 
moją cześć, co w tych dniach jest 
wielkim luksusem. Ojciec odwa-
żył się wyjść z domu i wrócił z bu-
kietem fiołków alpejskich. Na ich 
widok nie mogłam powstrzymać 
łez”, czytamy pod datą 10 paź-
dziernika 1939 roku. To pierwsze 
słowa pamiętnika nastoletniej  
Mary Berg, a właściwie Miriam 
Wattenberg. Jeszcze mieszka wraz 
z rodzicami i siostrą w Łodzi, 
gdzie do wybuchu wojny wiedzie 
dostatnie życie w domu pełnym 
sztuki (ojciec jest handlarzem 
dziełami sztuki i znawcą malar-
stwa klasycznego) i miłości. W na-
dziei na lepsze życie rodzina po-
stanawia uciec przed hitlerowski-

kolejnymi występami artystyczny-
mi, mającymi zaczarować bezna-
dzieję dnia codziennego.

Miriam, jako córka obywatelki 
Stanów Zjednoczonych, ma świa-
domość, że i tak należy do grona 
osób uprzywilejowanych, a pienią-
dze rodziny i znajomości pozwalają 
na załatwienie wielu spraw, które są 
poza zasięgiem biedniejszej części 
społeczności żydowskiej. 

Rodzina Wattenbergów trafiła do 
obozu w Vittel, skąd została uwol-
niona przez rząd amerykański po 
wymianie za jeńców niemieckich 
internowanych przez aliantów. 
W marcu 1944 roku, na pokładzie 
S/s „Gripsholm”, Mary Berg przy-
była do USA. Ocalała, a jej zapi-
ski – opublikowane w Stanach 
Zjednoczonych w 1945 roku – sta-
ły się pierwszym anglojęzycznym 
pełnym świadectwem tego, co się 
działo za murami getta stworzone-

go przez Niemców w okupo-
wanej Warszawie. 

K S I Ą Ż K A

mi okropieństwami do Warszawy. 
Szybko się jednak okazuje, że trafiają 
w sam środek okupacyjnego terroru, 
zdani na siebie i znajomych. 

Mary Berg opisuje życie w stolicy 
i z naiwnością dziecka, i z dojrzało-
ścią człowieka po przejściach, który 
już dużo zdążył w życiu doświadczyć. 
Wspomina kolejne przeprowadzki, 
niepewność jutra, upokorzenia, budo-
wę getta, epidemię tyfusu, walkę o je-
dzenie, z którą zmaga się odcięta i za-
biedzona część miasta, a wreszcie 
śmierć, która krąży wokół, zabierając 
bliższych lub dalszych znajomych. 
Wszystko to przeplata się 
z zapiskami o nor-
malnym życiu (nor-
malnym na miarę 
wojennych okolicz-
ności), rodzących 
się przyjaźniach, 
pierwszej miłości, 
chwilach pomiędzy 

Mary Berg opisuje życie w stolicy i z naiwnością 
dziecka, i z dojrzałością człowieka po przejściach, 

który już dużo zdążył w życiu doświadczyć.

„Pamiętnik Mary Berg. 
Relacja o dorastaniu 

w warszawskim getcie”, 
Prószyński i S-ka, 2016

KATARZYNA 

PIETRASZEK

n

n

W Y S T A W A

Tygrysy 
na Podlasiu

W Muzeum Wojska w Białym-
stoku od 14 maja można oglą-

dać wystawę „Tygrysy na Podlasiu. 
Działania bojowe, pozostałości ma-
terialne, obecność w powszechnej 
świadomości”. Jest ona poświęcona 
ciężkim czołgom Panzerkampfwa-
gen VI Tiger, które były wykorzy-

niedaleko Białegostoku fragmenty 
tego czołu. Wystawę można oglą-
dać do 31 sierpnia. 

stywane przez Niemców do walk 
m.in. właśnie na Podlasiu. Pokaza-
no elementy autentycznego czołu 
Tygrys, przybliżono również histo-
rię tych maszyn oraz ich udziału 
w bitwach w okolicy Białegostoku. 

Niemcy produkowali tygrysy od 
1942 roku do końca wojny. Do dziś 
zachowało się 
k i lkanaśc ie 
pojazdów,  m. in .  w muzeach 
w Niemczech, Rosji i Wielkiej 
Brytanii. W 2013 roku miło-
śnicy militariów odnaleźli 

Muzeum Wojska w Białymstoku,  
ul. J. Kilińskiego.
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Społeczeństwo można dość łatwo 
przekonać, że skoro imperium się 

nieoczekiwanie rozpadło, można je 
równie szybko odbudować. Dlatego 
syndrom poimperialny w Rosji jest 
jednym z najtrudniejszych jej pro-
blemów. 

Jegor Gajdar dopatruje się najważ-
niejszych przyczyn upadku ZSRR 
w dziedzinie gospodarczej, choć nie 
bez znaczenia były również sprawy 
etniczne oraz absolutne przekonanie 
władz i społeczeństwa o możliwości 
zastosowania nieograniczonej prze-
mocy w celu stłumienia przejawów 
niezadowolenia. Za upadkiem ZSRR 
nie stał żaden zagraniczny spisek, ale 
choroba systemu.

K S I Ą Ż K A

Jegor Gajdar, „Upadek 
imperium. Nauka dla 

współczesnej Rosji”, Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu 

i Porozumienia, 2016

Christie Golden, 
„StarCraft. Diabelski 
dług”, Insignis, 2016

n

n

JACEK POTOCKI

JOANNA 

ROCHOWICZ

Bankructwo ZSRR

K S I Ą Ż K A

Zemsta nie jest 
słodka

Czytanie książek, których fabuła 
jest osadzona w świecie już od 

dawna funkcjonującym w świado-
mości naprawdę wielu fanów pro-
dukcji Blizzarda, przez kogoś, kto 
do tej pory do tego świata nawet się 
nie zbliżał, mogłoby wydawać się 
dość ryzykowne. Nie trzeba się jed-
nak zrażać, drogi Czytelniku! 
Wbrew temu, co wypisują fani Star-
Crafta na swoich blogach, dla ko-
goś, kto i tak nie ma pojęcia, że ist-
nieją jakieś wydarzenia czy postaci 
niewspomniane w książce, w sumie 
nie ma najmniejszego znaczenia. 
Przynajmniej do momentu, gdy po 
skończeniu czytania nie zacznie go-
rączkowo szukać w internecie infor-

Ostatnia pomyślna pięciolatka to 
lata 1966–1970. Potem było już tyl-
ko gorzej: ogromne, ambitne, ale 
wątpliwe ekonomicznie projekty, 
coraz mniejsze przychody ze sprze-
daży surowców i coraz większe za-
kupy żywności za granicą. ZSRR 
stał się niewypłacalny, był krajem 
bez rezerw walutowych. Radzieccy 
kierownicy nawy państwowej lekce-
ważyli te problemy, a Michaił  
Gorbaczow, który miał dokonać re-
animacji systemu, słabo 
się orientował w realiach 
kraju, nie uświadamiał so-
bie tragicznego stanu fi-
nansowego ZSRR. Okaza-
ło się, że jest już za późno, 

by poprawić sytuację. ZSRR ogar-
nął kryzys walutowy, gdyż Moskwa 
nie była w stanie zbilansować swych 
rozliczeń z kontrahentami. Demon-
taż systemu był nieunikniony, 
zwłaszcza że władze centralne utra-
ciły kontrolę nad sytuacją ekono-
miczno-polityczną kraju. Według 
Jegora Gajdara, ZSRR upadł w wy-
niku bankructwa finansowego. 

Jakie płyną z tego nauki dla współ-
czesnej Rosji? Obecnie ryzyko desta-
bilizacji sytuacji w Rosji jest znacznie 
mniejsze niż to, które istniało w ZSRR 
na początku lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Rosyjska gospodarka 
rynkowa jest w stanie adaptować się 
do zmian w światowej koniunkturze 

gospodarczej.

macji, co, do licha, było potem  
z Jimem Reynorem i Tychusem  
Findlayem.

Reynor i Findley to postaci ze 
świata StarCrafta, a zarazem bohate-
rowie najnowszej powieści serii. Kie-
dyś byli żołnierzami elitarnych Nie-
biańskich Diabłów, jednak ta jed-
nostka została rozbita. W czasie, gdy 
toczy się akcja „Diabelskiego dłu-
gu”, są zuchwałymi przestępcami, 
rabusiami, którzy biorą z życia, ile 
się da. Kradną, po czym większość 
zysków przepuszczają w barach 
i spelunach. Dlatego nie zastanawia-
ją się długo, gdy dostają kolejne zle-
cenie. Komuś jednak bardzo zależy 
na tym, aby nie wykonali ani tej ro-
boty, ani już żadnej innej w życiu. Po 
piętach depcze im groźny zabójca, 
a Reynor i Findley zachodzą w gło-
wę, komu aż tak się narazili. 

„Diabelski dług” fabułą jest zwią-
zany z drugą częścią gry „Star-

Craft”, w tej części zresztą pojawia 
się dopiero Tychus Findlay. Sama 
Christie Golden nie jest debiutantką 
w uniwersum Blizzarda. Dała się 
już poznać jako autorka kilku po-
wieści z serii „StarCraft”, a także 
„WarCraft”. Tworzyła także powie-
ści w serii „Star Wars”. Dostajemy 
więc kilkaset stron solidnie napisa-
nej i skonstruowanej powieści, która 
może nie trzyma w napięciu, ale da-
je przyjemność czytania. I na ko-
niec drobna dygresja. Coś jednak 
w tym czytaniu musi być, skoro 
producenci gier wciąż inwestują 
w kolejne książki jako dodatki do 
nich. Prawda?
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W ielce zasłużona dla polskiego sportu Legia obchodzi w tym roku 100-lecie ist-
nienia. Przez zdecydowanie większą część tej setki była klubem wojskowym. 

Ciekawe, że choć związek Legii z armią przeszedł już dawno do historii, to w pie-
śniach stadionowych wciąż trwa w najlepsze. „Cewukaes Legia” – niesie się z Ła-
zienkowskiej w dniach meczowych. Przypomnę: Centralny Wojskowy Klub Sporto-
wy mógł ściągnąć do Warszawy prawie każdego polskiego piłkarza pod pretekstem 
odbycia przez delikwenta służby wojskowej. Stąd nienawiść do Legii, nadal bardzo 
żywa, ze strony kibiców innych polskich zespołów.

Ale to temat do rozważań na inną okazję. Na razie świętujemy. Zapytałem młod-
szego kolegę redakcyjnego, wielkiego fanatyka Legii, kiedy konkretnie odbędą się 

uroczystości. „Balujemy cały rok, nie wiem, czy wytrzymam”, odparł. Zapewniłem go, że dzie-
kan klubowego korpusu Lucjan Brychczy (13 czerwca skończy 82 lata) wytrzyma.

Przekazy dotyczące miejsca i daty powstania klubu Legia są prawie tak samo niepewne jak 
w przypadku chrztu Polski. Wiadomo na 100%, że chodzi o drużynę piłkarską wywodzącą się 
z Legionów Polskich, która na początku swojego istnienia rozgrywała mecze z innymi zespoła-
mi wojskowymi. Wedle jednej z kronik, pierwszy trening odbyła wiosną 1915 roku. Skąd zatem 
rok 1916, będący odniesieniem dla dzisiejszych jubileuszowych uroczystości? Ano stąd, że 
w marcu 1916 roku w Kostiuchnówce na Wołyniu sformalizowano istnienie owej żołnierskiej 
drużyny. Plutonowy Stanisław Mielech rzucił pomysł, by klub nazywał się Legia… Od Legio-
nów Polskich rzecz jasna. 

U komunistów, którzy po II wojnie przejęli władzę w Polsce, taka etymologia przejść nie mo-
gła. Załatwili sprawę z charakterystyczną dla siebie finezją i od listopada 1949 roku klub nazy-
wał się po prostu CWKS Warszawa. Żadnych skojarzeń z Legionami, żadnej Legii. Ta narodziła 
się powtórnie dopiero po październikowej odwilży. 

Potem przyszła rocznica 50-lecia klubu i trzeba było ludziom, zwłaszcza młodym, wyjaśnić, 
skąd ta Legia. W jubileuszowej księdze ukazał się tekst autorstwa Stanisława Mielecha, w któ-
rym pomysłodawca nazwy klubu tłumaczy, że wtedy, w 1916 roku, odniesieniem dla niego były 
legie cesarstwa rzymskiego. Żadne tam Legiony Polskie!

Rzecz w tym, że gdy księga się ukazała, Mielech nie żył już od czterech lat. Stanisław  
Mielech był dziennikarzem, kierował działem sportowym „Życia Warszawy”, w którym ja się 
wychowałem. Nie miałem szczęścia go poznać, ale jego następca, Stefan Sieniarski, był moim 
nauczycielem i mistrzem. Zapraszał mnie od czasu do czasu na koniak do Świtezianki. Po dwóch 
lampkach wpadał w charakterystyczną dla siebie wściekłość, prychał 
i klął, gdy opowiadał, jaki numer wycięli Mielechowi autorzy i redaktorzy 
tej nieszczęsnej legijnej księgi. Sieniarski często prostował na łamach „Ży-
cia” różne bzdury dotyczące historii warszawskiego sportu, ale w tym 
przypadku nic nie mógł zrobić. 

Mam to szczęście, że na stulecie Legii nic nie muszę prostować. Lamp-
ka koniaku, ale bez prychania i klątw. Legio trwaj!

A N D R Z E J 
F Ą F A R A

Legio trwaj!
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REKLAMA I PROMOCJA
NA ŁAMACH WYDAWNICTW SPECJALNYCH

2 0 5  m m

2 8 5  m m

Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca m.in. „Polski Zbrojnej”, „Przeglądu Sił Zbrojnych”, „Kwartalnika Bellona” oraz portalu polska-zbrojna.pl, 
serdecznie zaprasza do współpracy marketingowej w wydaniach specjalnych.

Wydawnictwa specjalne WIW-u regularnie trafiają do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta RP, 
przedstawicieli rządu, przedstawicielstw wojskowych w Polsce, departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej,  
dowództw i instytucji wojskowych, dowódców, żołnierzy, pracowników i fanów wojska. Dodatkowo są dystrybuowane  
także podczas targów, konferencji, imprez oraz innych wydarzeń z udziałem i pod patronatem Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego.

W y d a n i a  s p e c j a l n e :
—  P r e z e n t u j  B r o ń  —  B a l t  M i l i t a r y  E X P O  ( 2 0 — 2 2 . 0 6 . 2 0 1 6 )

—  N e w p o r t  —  W a r s z a w a  s z c z y t  N A T O  ( 8 — 9 . 0 7 . 2 0 1 6 )

—  P r e z e n t u j  B r o ń  —  M S P O  ( 6 — 9 . 0 9 . 2 0 1 6 )

—  P r e z e n t u j  B r o ń  —  C y b e r  S e c u r i t y  2 0 1 6  ( 1 7 — 1 9 . 1 1 . 2 0 1 6 )

R E K L A M A

I V  o k ł a d k a  8 0 0 0  P L N

I I  o k ł a d k a  7 0 0 0  P L N

I I I  o k ł a d k a  6 0 0 0  P L N

w e w n ą t r z  5 0 0 0  P L N

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

t e k s t  +  g r a f i k a  5 0 0 0  P L N

t e k s t  5 0 0 0  P L N

*  w s z y s t k i e  c e n y  s ą  w  k w o t a c h  n e t t o

U p u s t y :

1 0 %  —  w s p ó ł p r a c a  w  d w ó c h  t y t u ł a c h  s p e c j a l n y c h

2 0 %  —  w s p ó ł p r a c a  w  m i n .  t r z e c h  t y t u ł a c h  s p e c j a l n y c h

A l e j e  J e r o z o l i m s k i e  9 7 ,  0 0 - 9 0 9  W a r s z a w a ,  t e l . :  + 4 8  2 6 1  8 4 5  3 6 5 ,  e - m a i l :  s e k r e t a r i a t @ z b r o j n i . p l
W y d z i a ł  M a r k e t i n g u  i  P r o m o c j i

t e l . :  + 4 8  2 6 1  8 4 5  1 8 0 ,  e - m a i l :  r e k l a m a @ z b r o j n i . p l

Z a p r a s z a m y  d o  w s p ó ł p r a c y ! ! !



N
U

M
ER

 6
 | C

ZER
W

IEC
 2

0
1

6
 | PO

LS
K

A ZB
R

O
JN

A

2 4 
G O D Z I N Y 
N A  D O B Ę 

B I E Ż Ą C Y C H 
I N F O R M A -

C J I  Z  Ż Y C I A
W O J S K A

S E R W I S 
I N F O R M A C Y J N Y

P O L S K A - Z B R O J N A . P L

w w w. p o l s k a - z b r o j n a . p l


