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T o m a s z  C z e r w i ń s k i

Latanie jest jak powołanie. jeśLi 
je masz, to każdego dnia czujesz, 
że zostałeś stworzony do wzbijania 
się w przestworza i bez niego 
nie umiałbyś żyć.

kiedy byłem nastolatkiem i marzyłem o lataniu, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest 
to praca zespołowa. prawdziwą wartością lotnictwa są nie samoloty czy śmigłowce, lecz lu-
dzie pracujący na różnych szczeblach i w różnych specjalnościach, którzy sobie ufają, nie-

zależnie od tego, czy się znają i czy się przyjaźnią. mamy to szczęście, że oglądamy obłoki z góry, 
ale wiemy też, że na nasze sukcesy, które odnosimy w przestworzach, pracują mechanicy, nawi-
gatorzy, hydrometeorolodzy, strażacy, obsługi lotnisk i urządzeń radionawigacyjnych, kontrolerzy 
ruchu lotniczego, sokolnicy. sprawne działanie jednego lotniska, na którym lata kilkudziesięciu 
pilotów, to efekt wysiłków wielu setek ludzi. każdy z nas jest małym trybikiem w wielkim mecha-
nizmie, który doskonale pracuje, jeśli wszystkie trybiki kręcą się w jedną stronę.
Lotnictwo to szkoła odpowiedzialności. jako instruktor i lider zespołu odpowiadam za pilotów, któ-
rych uczę lub prowadzę w powietrzu. nie mogę pozwolić sobie na słabość czy na błąd. ale wiem 
też, że koledzy z zespołu czują się odpowiedzialni za mnie. podobnie jest w jednostkach lotnictwa 
taktycznego.
w lotnictwie wojskowym nie ma rutyny i nudy. każdy lot jest inny ze względu na zmieniające się 
pogodę i zadania. w wojsku nie wystarczy umieć wystartować, lecieć po wyznaczonej trasie i wy-
lądować. uczymy się też walczyć. my zaś w zespole pokazowym, gdy opanujemy akrobacje nad 
macierzystym lotniskiem, podnosimy wyżej poprzeczkę i chcemy pochwalić się umiejętnościami 
za granicą, promując polskie lotnictwo. 
kiedy przygotowuję się do każdego lotu, czuję, że robię coś wyjątkowego, co sprawia mi wielką 
przyjemność, do czego zostałem powołany. bywa, że jestem zmęczony całym dniem na lotnisku 
i wieloma godzinami spędzonymi nad książkami lub dokumentacją. 

ale nawet wtedy wiem, że nie 
zamieniłbym tej pracy na żadną inną. 
przyznaję: kocham latanie.

więcej  o  lotnictwie na stronach 12–28

z szeregu 
wystąp

m a j o r  p i l o T  T o m a s z  C z e r w i ń s k i  l a T a  w  z e s p o l e  B i a ł o - C z e r w o n e  i s k ry.
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artur weber
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26 | Z damą na bal

iskra we wspomnieniach żołnierzy, którzy 
za jej sterami spędzili tysiące godzin

militaria

rejestr| |

piotr bernabiuk,  
wojciech kiss-orski,  
tadeusz wróbeL

30 | po pierwsze diagnoza
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zmianach, jakie czekają polską armię
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38 | szkoleniowy kombinat
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40 | sieć porozumienia

natowskie armie na ćwiczeniach w polsce 
wspólnie szlifowały swoje systemy 
dowodzenia.

małgorzata schwarzgruber
44 | cichy koniec służby

pauLina gLińska,  
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paweł henski
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piechota morska będzie uzbrojona niczym 
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ile osób Musi być 
zaangaŻowanych w to, żeby 
jeden samoLot mógł wzbić się 
w powietrze?

dzień 
z życia 
piLotów

obaLamy mity 
o samobójstwach  

żołnierzy.
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Treść zamieszczanych materiałów nie zawsze odzwierciedla 
stanowisko redakcji. Tekstów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów.
Egzemplarze miesięcznika w wojskowej dystrybucji wewnętrznej 
są bezpłatne. Informacje: CA MON 840 400
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flesz
Żołnierze naroDowych sił rezerwowych uczestniczyli  
w dwutygodniowych ćwiczeniach rotacyjnych. szkolili się wspólnie  
z 1 batalionem Piechoty zmotoryzowanej ziemi rzeszowskiej.
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życzenia śWIęTO WOJSKA POLSKIEGO| |

Święto wojska polskiego obchodzone w rocznicę Bitwy warszawskiej upamiętnia 
jedno z największych zwycięstw oręża polskiego. Heroizm tamtych dni jest źródłem 

głębokich patriotycznych treści, wzorem odwagi i poświęcenia, a także drogowskazem  
w służbie współczesnych żołnierzy. wspomnienie czynu niepodległościowego utwierdza 
nas w przekonaniu, że miłość do ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo państwa 
niezmiennie wyznaczają sens wojskowej powinności. mundur wojska polskiego wyraża 
szacunek do najwyższych cnót. wierność oraz oddanie sprawie rzeczypospolitej 
powinny stanowić wartości stałe i niezbywalne dla naszego narodu.

wspominając kolejną rocznicę wydarzeń pamiętnego sierpnia 1920 roku, kieruję wyrazy 
uznania pod adresem tych, którzy mundur żołnierza wojska polskiego noszą na co dzień, 
dokumentując tym samym przywiązanie do patriotycznych tradycji dobrą służbą. 

Drodzy Żołnierze, dziękuję za wasz wysiłek, zaangażowanie oraz oddanie służbie.  
Życzę wytrwałości i kolejnych sukcesów. słowa podziękowania przekazuję wszystkim 
żołnierzom podejmującym nowe wyzwania zarówno w kraju, jak i poza jego granicami: 
w sojuszniczych instytucjach, dowództwach i sztabach. To głównie dzięki wam  
wojsko polskie może harmonijnie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb 
obronnych państwa. Dzięki waszym wysiłkom siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej 
mogą także sprostać międzynarodowym standardom i zobowiązaniom oraz wzmacniać 
sojusznicze więzi. 

Troska o bezpieczeństwo państwa wykracza dziś poza tradycyjnie rozumiane granice. 
musimy być gotowi do wypełnienia żołnierskiej przysięgi złożonej rzeczypospolitej 
polskiej również daleko od naszych domów oraz bliskich. wydarzenia współczesnej 
historii przypominają, że o pokój oraz bezpieczeństwo należy walczyć solidarnie.  
w imię wspólnoty wartości niesiemy pomoc ludziom dotkniętym wojnami  
i konfliktami w różnych zakątkach świata. polscy żołnierze w afganistanie, na Bałkanach 
oraz w afrykańskim mali czynem, a także odwagą zaświadczają o obowiązku obrony 
prawa i demokracji. pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powrotu do kraju 
w pełnym zdrowiu. 

Czcimy dziś również pamięć żołnierzy, którzy poświęcili polsce wartość najwyższą, 
własne życie. z szacunkiem chylimy czoła przed każdym z nich.

zwracam się do kombatantów oraz weteranów. reprezentujecie pokolenie, które  
w obronie rzeczypospolitej nie szczędziło własnej krwi. Doceniamy wasz trud  
i poświęcenie. pozostańcie wśród nas jak najdłużej. jesteście państwo przykładem  
dla młodych ludzi, jak pięknie służyć ojczyźnie. 

rezerwistom oraz pracownikom wojska, którzy sumiennie, z oddaniem wspierają nasze 
wysiłki, życzę satysfakcji z pracy i służby, a także dalszych sukcesów w wypełnianiu 
odpowiedzialnych obowiązków. 

wszystkim żołnierzom oraz ich rodzinom życzę niezawodnego zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności.

Generał broni Mieczysław Gocuł, 
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

z okazji Święta wojska polskiego 
pragnę zwrócić się do wszystkich 

członków naszej wojskowej  
społeczności ze słowami podziękowania 
za aktywny udział w dziele budowy 
nowoczesnych sił zbrojnych rp, 
zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa 
naszej ojczyźnie. proszę jednocześnie 
każdego z państwa o przyjęcie życzeń 
wszelkiego powodzenia w życiu 
zawodowym i osobistym.

szczególne życzenia szczęścia pragnę 
przekazać pełniącym służbę daleko  
od kraju żołnierzom i pracownikom 
wojska, a także ich rodzinom, które 
przeżywają trudne chwile związane  
z rozłąką z bliskimi.

z wielkim szacunkiem zwracam się  
do poszkodowanych weteranów misji 
zagranicznych, którzy nie mogą w pełni 
cieszyć się z powrotu do domów. 
z wielkim szacunkiem zwracam się także 
do rodzin żołnierzy, którzy zapłacili 
najwyższą cenę za bezpieczeństwo 
nas wszystkich.

pozdrawiam wszystkich pracowników 
wojska, którzy stanowią nieodzowną 
część naszych sił zbrojnych. Chylę głowę 
przed dorobkiem i zasługami pokoleń 
emerytów i rezerwistów. serdecznie 
witam wśród nas kolejne rzesze 
ochotników zasilających narodowe  
siły rezerwowe. 

wszystkich nas łączy troska o rozwój 
wojska polskiego na miarę chlubnej 
historii naszych sił zbrojnych oraz 
wojskowych wyzwań współczesnego 
świata.

jeszcze raz dziękuję całej naszej 
wojskowej rodzinie i życzę wszystkiego 
najlepszego.

Tomasz SIEMoNIAK, 
minister obrony narodowej
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przegląd
miesiąca

Zaciskanie pasa

ministerstwo obrony zrealizowało ubiegłoroczny budżet w 95 procentach.

cZas Na RoZLIcZENIa
Ustawa budżetowa na 2012 rok 

przyznała resortowi obrony 29,2 
miliarda złotych. mon wydało z tego 
27,8 miliarda i zrealizowało budżet  
w 95,2 procent. w kasie ministerstwa 
zostało więc 1,4 miliarda złotych. Takie 
dane podał posłom z sejmowej komisji 
obrony narodowej Czesław mroczek, 
sekretarz stanu w resorcie obrony. jak 
tłumaczył, powodem niepełnej realiza-
cji budżetu była rezygnacja z niektó-
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zgodnie z decyzją premiera Donalda 
Tuska tegoroczny budżet państwa 

czeka nowelizacja. wydatki ministerstw 
mają zostać ograniczone o kilka miliar-
dów złotych. jak podaje pap, w resorcie 
obrony budżet – wynoszący niecałe  
31,2 miliarda złotych – ma zostać 
zmniejszony o ponad 3,3 miliarda zło-
tych. o nowelizacji zdecyduje we wrze-
śniu parlament.

jak zapewnia w swoim komunikacie 
ministerstwo obrony, cięcia nie będą 

miały wpływu na poziom gotowości bo-
jowej sił zbrojnych ani proces moderni-
zacji armii. Umowy już zawarte będą re-
alizowane zgodnie z harmonogramami. 
nie zostaną też przerwane prace nad du-
żymi przetargami na zakup między in-
nymi okrętów dla marynarki wojennej 
czy systemów obrony powietrznej. pre-
ferowane będą jednak zamówienia  
w polskim przemyśle obronnym, które 
pozwolą na obniżenie kosztów, a jedno-
cześnie przyczynią się do stymulacji 

dziło bowiem surowsze zasady ich wy-
płacania.

jak podał Czesław mroczek, na misje 
w afganistanie resort wydał w 2012 ro-
ku blisko 450 milionów złotych. z tego 
ponad 22 miliony zostały przekazane na 
programy pomocowe w afganistanie. 
kolejne 7 milionów przeznaczono na 
wypłatę odszkodowań związanych z ugo-
dami, jakie mon zawarło z rodzinami 
ofiar katastrofy smoleńskiej. a n n

rych kosztownych inwestycji, między 
innymi zakupu samolotów szkolenio-
wych liFT i budowy korwety Gawron. 
nie wypłacono też pieniędzy części 
polskich firm, które nie wywiązały się  
z terminowej realizacji kontraktów i za-
mówień. 

w kasie mon pozostały również 
środki przeznaczone na zaliczki dla 
przedsiębiorstw wykonujących zamó-
wienia wojska, ministerstwo wprowa-

resort obrony, tak jak inne ministerstwa, 
musi szukać oszczędności.

n

polskiej gospodarki. resort podczas za-
kupów uzbrojenia szczególnie będzie 
brał pod uwagę korzystne rozwiązania 
cenowe. jak zapewnia mon, cięcia bu-
dżetowe nie wpłyną na warunki socjal-
ne i bytowe żołnierzy oraz pracowni-
ków wojska. nie dotkną także kontyn-
gentów wojskowych w afganistanie  
i kosowie.

ministerstwo będzie głównie oszczę-
dzać na wieloletnich inwestycjach bu-
dowlanych oraz zaopatrzeniu biurowym 
i logistycznym. „zmniejszenie kosztów 
będzie możliwe także w związku z wy-
cofywaniem naszych sił z misji isaF  
i przekształcaniem operacji w afganista-
nie w misję szkoleniową”, podaje w ko-
munikacie resort obrony. a D
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Polska armia 
ma łącznie 
570 rosomaków

Zmiany 
na górze kto z polski

panu  
jerzemu  

smolińskiemu 

składam wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

mamy.

marek sarjusz-wolski

z powodu śmierci 

apolinarego wojtysia, 

naszego wieloletniego 
współpracownika, 

rodzinie i najbliższym
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia
składają koleżanki i koledzy 
z redakcji „polski zbrojnej”.

n

nowelizacja ustawy o urzędzie mi-
nistra obrony narodowej uchwalo-

na w czerwcu przez sejm ma zmniej-
szyć liczbę centralnych dowództw, 
usprawnić oraz unowocześnić system 
kierowania i dowodzenia. „zmiana 
dostosowuje system dowódczy do re-
alnych potrzeb, możliwości i zadań 
stojących przed polskimi siłami 
zbrojnymi, pozwala też na uzyskanie 
pełnej spójności polskiego systemu 
dowodzenia z systemem natowskim”, 
podkreślał prezydent Bronisław ko-
morowski, podpisując dokument.

jak dodał minister Tomasz siemo-
niak, rozstrzygnięcia zawarte w usta-
wie ujednolicają system dowodzenia 
w czasie pokoju i wojny oraz pogłę-
biają cywilną kontrolę nad armią. 

zgodnie z nowelizacją obecne do-
wództwa rodzajów sił zbrojnych zo-
staną przekształcone w inspektoraty, 
a dowodzenie armią przejmą dwa no-
we podmioty. Dowództwo Generalne 
będzie kierować wojskiem w czasie 
pokoju. zostanie mu też podporząd-
kowany odpowiadający za logistykę 
inspektorat wsparcia sił zbrojnych. 
Dowództwo operacyjne natomiast 
przejmie dowodzenie żołnierzami  
w czasie sytuacji kryzysowej, wojny 
oraz w trakcie misji zagranicznych.

zmieni się też rola sztabu Gene-
ralnego wojska polskiego, który sta-
nie się organem planowania i do-
radztwa strategicznego. szef sGwp 
zajmie się opracowywaniem wielo-
letnich programów rozwoju sił zbroj-
nych.

nowe zasady dowodzenia mają wejść 
w życie od początku 2014 roku. opozy-
cja zapowiedziała jednak złożenie do 
Trybunału konstytucyjnego wniosku  
o stwierdzenie, czy ustawa jest zgodna 
z konstytucją.  a D

prezydent podpisał ustawę 
wprowadzającą reformę 

dowodzenia i kierowania armią.

polacy przez kolejnych dziesięć lat 
będą produkować rosomaki.

przedstawiciele wojskowych zakła-
dów mechanicznych w siemiano-

wicach Śląskich i fińskiego koncernu 
zbrojeniowego patria land systems 
podpisali umowę, która przedłuża  
o dziesięć lat licencję na produkcję  
w polsce kołowych transporterów 
opancerzonych rosomak. w tym roku 
wygasa bowiem, zawarta w 2003 roku, 
umowa licencyjna na produkcję w na-
szym kraju tych pojazdów. 

„nowa umowa da zatrudnienie pra-
cownikom zakładów w siemianowi-
cach i firm, które z nimi kooperują  
– łącznie około 3500 osobom”, podkre-
ślił minister Tomasz siemoniak.

ośmiokołowy modułowy wóz opan-
cerzony skonstruowany przez patrię zo-
stał wybrany w grudniu 2002 roku  
w wartym 5 miliardów złotych przetar-
gu. Teraz polska armia ma łącznie  
570 rosomaków, kolejnych 117 ma  
powstać do końca 2013 roku. stano-
wią one wyposażenie brygad zme-
chanizowanych: 12. ze szczecina  
i 17. z międzyrzecza oraz polskiego 
kontyngentu w afganistanie.

ministerstwo obrony chce 
wyposażyć w ten 
pojazd też na-
stępne jednostki. 
Do 2018 roku 
wojska lądowe 
mają otrzymać ko-
lejnych 307 trans-

więcej  o  reformie dowodzenia w rozmowie  
z  ministrem obrony tomaszem siemoniakiem  
na stronach 30–37

porterów, które trafią między innymi do 
21 Brygady strzelców podhalańskich  
w rzeszowie. mon planuje też moder-
nizację już posiadanych wozów.

zobowiązania offsetowe do umowy 
obejmują między innymi nieodpłatne 
przekazanie resortowi obrony licencji 
dotyczącej produkcji i sprzedaży zmo-
dernizowanych oraz zmodyfikowanych 
rosomaków, a także zakup zmoderni-
zowanego pojazdu przez patrię. jak 
podkreślał prezes wzm adam janik, 
umowa jest tak skonstruowana, że prak-
tycznie wszystkie rynki są otwarte na 
eksport rosomaków z polski. siemia-
nowickie zakłady złożyły już ofertę  
w angoli i zamierzają stanąć do prze-
targu w indiach. a D n

przegląd miesiąca| |
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w pustym łbie szeregowca”, jak stwierdził dowódca kompanii, narodził się 
ów rewolucyjny pomysł likwidacji stopni wojskowych. „szeregowy po-
winien zgłosić to drogą służbową, teraz w wojsku nadchodzą takie zmia-
ny, że można próbować rozwinąć równie «genialny» pomysł”.  

paradoks sytuacji polegał na tym, że pan szeregowy mateusz B., bo o nim mowa, 
uprzednio przez kilka kolejnych miesięcy przekonywał przełożonych do kwestii dokład-
nie odwrotnej, a mianowicie dość radykalnego awansu w stopniach. i dostał pełną apro-
batę dla swojego pomysłu. pewnego dnia stanął więc przed kapitanem, w jednej ręce 
trzymając podanie o skierowanie na kurs oficerski, w drugiej zaś dyplom inżyniera, 
w dodatku magistra, i oznajmił: „panie kapitanie, biorąc pod uwagę liczne okoliczności, 
chciałbym zostać oficerem. Docelowo generałem”. 

Gwoli wyjaśnienia sytuacji, pan szeregowy magister inżynier mateusz B. należał do 
kategorii „urodzonych żołnierzy”, dążących do wyznaczanych sobie celów z żelazną 
konsekwencją, świadomością „posiadania buławy w plecaku” oraz z licznymi potknię-
ciami. Gdy egzaminy do szkoły oficerskiej nie przyniosły spodziewanego efektu, uznał, 
że najważniejszą sprawą jest rozpoczęcie służby wojskowej, bo wówczas z pewnością 
wszystko ułoży się po jego myśli. 

Toteż z otwartymi ze zdziwienia ustami słuchał wyjaśnień przełożonego, jaką to pu-
łapkę sam na siebie zastawił. jako cywil po maturze mógł przecież ponowić starania 
o przyjęcie do szkoły oficerskiej. jako magister inżynier miał nadal otwartą drogę do stu-
dium oficerskiego. a trzecia droga polegała na nienagannej służbie w korpusie szerego-
wych zawodowych oraz objawianiu talentów dowódczych i przywódczych, co skutkowa-
łoby wysłaniem na kurs podoficerski. po pięciu, co najmniej, latach, jeśli taki plan się zi-
ści, podoficer mógłby (przecierając szlak jako kapral, plutonowy, sierżant, a wreszcie 
może i chorąży) w drodze wyróżnienia zostać skierowany na półroczny kurs oficerski. 

„i jest pan wówczas, panie szeregowy, w domu, ma pan dwie gwiazdki… prawie 
czterdzieści lat, niestety, i pięć stopni do węży generalskich. jeśli armia nadal będzie sta-
wiała na młodych i perspektywicznych, sympatyczny starszy pan podporucznik inżynier 
magister utknie gdzieś na bocznym torze w stopniu co najwyżej kapitana”.  

znalazłszy się w tak niekomfortowej sytuacji, nasz bohater radykalnie zmienił swój 
plan i wystąpił z propozycją likwidacji stopni wojskowych, jako absurdalnych i godzą-
cych w równe prawa obywateli, na przykład do zdobycia szlifów generalskich. 

ku powszechnemu zaskoczeniu tę niezwykłą bądź co bądź koncepcję wsparł również 
dowódca jednostki. w efekcie propagowania rewolucyjnej, bo rzeczywiście sięgającej 
dwóch wielkich rewolucji (francuskiej i sowieckiej), koncepcji pan szeregowy magister 
inżynier wylądował na dywaniku u wyższego przełożonego. Ten zaś udzielił mu wspar-
cia: „odkąd służę w wojsku, nieustannie na jakimś poziomie nie możemy sobie poradzić 
ze stopniami wojskowymi. Ciągle nie udaje nam się skorelować rozumu, etatów i nara-
mienników. ludzie gdzieś utykają, nie można ich dopasować do stanowisk, sierżant 
z bojówki ląduje w kancelarii, a kancelista zostaje dowódcą czołgu. jeden ma za mało, 

drugi za dużo, trzeciemu…”. i stwierdził, że biorąc pod uwagę precedenso-
we przypadki pana szeregowego mateusza B., któremu stopień zablokował 

możliwość awansu, oraz pozostałe okoliczności, 
uważa stopnie wojskowe za przeżytek. „z moim ad-
iutantem jesteśmy na ty, ani nie naruszając dobrych 
obyczajów, ani nie godząc radykalnie w literę regu-
laminów. prawda, Bronek?”. „Tak jest, panie puł-
kowniku!”, szczeknął służbowo adiutant Bronek, 
zrywając się z krzesła i prężąc niczym struna. 

felieton
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ZEspół
n a c z y ń  p o ł ą c z o n y c h

Nie wystarczy kupić samoloty i wykształcić pilotów, 
by stworzyć lotnictwo.



od 2014 roku 
koLejne 
nowoczesne 
urząDzenia 
będą trafiały 
na Lotniska, a te już 
ekspLoatowane 
zostaną poddane 
modernizacji
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ZEspół n a c z y ń  p o ł ą c z o n y c h

wilburowi i orvillowi wrightom w 1903 roku 
wystarczyły długa płaska łąka i prosty szybo-
wiec. zanim zdołali oderwać się od ziemi, mu-
sieli się zmierzyć z trzema problemami: po-

wstawania siły nośnej, sterowania samolotem oraz skonstru-
owania lekkiego, wydajnego napędu. jak wiemy, udało im się 
to osiągnąć.

Dziś także można latać tak jak oni – amatorsko, nisko, wokół 
własnej łąki. aby polecieć wyżej i dalej, trzeba już włączyć się 
do lotniczego systemu, bo po 110 latach ewolucji lotnictwo sta-
ło się dziedziną systemową i zespołową. a żeby było bezpiecz-
ne – bo tylko takie ma rację bytu – musi być dobrze zorganizo-
wane i zarządzane. zarówno to cywilne, jak i wojskowe.

Ślepa wiara w liczby
przykładem zmarnowanych pieniędzy na lotnic-

two jest historia sowieckiej awiacji z przełomu lat 
trzydziestych i czterdziestych XX wieku. józef sta-
lin i jego otoczenie byli przekonani, że przewaga liczebna 
wystarczy do odstręczenia niemców od agresji, a w razie wy-
buchu wojny pozwoli im szybko ją wygrać. niemcy jednak 
zastosowali Blitzkrieg – zaskoczenie, manewrowość, dobre 
dowodzenie. i w 1941 roku zdemolowali lotnictwo przeciw-
ników. na nic zdały się sowietom setki samolotów, gdy za-
brakło rozpoznania, doświadczonych dowódców i systemu 
dowodzenia, gdy kulało wyszkolenie i były problemy z mora-
le. później samoloty musieli im w ramach lend-lease dostar-
czyć amerykanie. 

liczbom zawierzyli 26 lat później arabowie. i srodze zawie-
dli się w wojnie sześciodniowej z izraelem. zaskoczenie, 
sprawne dowodzenie, dobra taktyka i morale okazały się wię-
cej warte niż szczodra pomoc sprzętowa z zsrr oraz wyszko-
lenie wojsk egipskich, syryjskich i jordańskich.

Dziś w lotnictwie wojskowym liczby, choć ważne, nie robią 
na nikim wrażenia. po wielu wojennych doświadczeniach  
z udziałem samolotów i śmigłowców dowódcy wiedzą, że li-
czy się sprawność całego systemu obronnego państwa,  
a w nim podsystemu obrony powietrznej, którego lotnictwo 
jest główną częścią. By system i wszystkie jego elementy by-
ły efektywne, muszą działać sprawnie, szybko i precyzyjnie. 
niełatwo to osiągnąć, bo na lotnictwo składają się nie tylko 
samoloty i śmigłowce, lotniska oraz piloci i technicy. Tworzą 
je także centra dowodzenia, służby meteorologiczne, ruchu 
lotniczego, wysokościowo-ratownicze, pododdziały utrzyma-
nia czystości i ochrony, jednostki radiotechniczne i rozpo-
znawcze, ośrodki szkolenia, placówki medycyny lotniczej  
i odnowy kondycyjnej, strażacy lotniskowi, pododdziały in-
żynieryjne i remontowe, jednostki chemiczne, specjalistyczna 
logistyka zapewniająca paliwo, środki bojowe, żywienie 
i kwaterunek oraz sztabowcy – wśród nich oficerowie opera-
cyjni, planiści, fachowcy od morale i dyscypliny. wszyscy ci 
ludzie, wyposażeni w coraz bardziej skomplikowany i drogi 
sprzęt, muszą tworzyć zgrany zespół, potrafiący działać  
w czasie rzeczywistym, doskonale rozumiejący swoje zadania 

„elita” 
– to słowo 
wydaje się 
patetyczne 
i trochę 
niedzisiejsze. 
wciąż jest 
jednak 
konieczne 
w opisie
zawodu piLota

i świadomy elitarności lotniczej profesji. jeśli to się im udaje, 
piloci mogą latać dużo i bezpiecznie.

Morale
„elita” – to słowo wydaje się patetyczne, niedzisiejsze i nie-

co skompromitowane. wciąż jest jednak konieczne w opisie 
zawodu pilota. Choćby dlatego, że trudno jest zostać wojsko-
wym pilotem. na studia do wyższej szkoły oficerskiej sił po-
wietrznych przyjmowanych jest do 50 kandydatów rocznie,  
a bywały już lata, w których 
wstrzymano rekrutację. 
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powinni przejąć pracę instruktora. i w ten sposób od-
dać siłom zbrojnym to, co w nich zainwestowały. 
po drodze piloci nauczą się wykonywać loty 
próbne, doświadczalne i bojowe, których 
koledzy w aeroklubach czy liniach 
lotniczych nigdy nie spróbują. Czy 
można się dziwić, że po latach 
służby w takich warunkach 
wojskowi piloci stają się eli-
tą? zyskują przecież 
wszechstronną wie-
dzę o sobie, kole-

przygotować do startu. Dlatego studia na kierunku pilotaż ma-
ją charakter inżynierski.

absolwenci kierunków pilotażowych wsosp muszą umieć 
podejmować trafne decyzje nawet w deficycie czasu. muszą 
bezwzględnie poddać się dyscyplinie i rozkazom, a jednocze-
śnie wymaga się od nich asertywności. muszą sprawnie porozu-
miewać się w języku angielskim z kontrolerami i pilotami  
w różnych krajach, przyswajać szybko i trwale nowe instrukcje, 
regulaminy i procedury. muszą dbać o zdrowie i kondycję, bo 
uprawianie tej profesji nie sprzyja utrzymaniu  zdrowych kręgo-
słupów, a normy testu z wF-u dla personelu latającego są zbli-
żone do wymagań stawianych żołnierzom wojsk specjalnych. 

Bez względu na to, czy wojskowi piloci latają wysoko czy 
nisko, w dzień czy w nocy, w dobrych czy złych warunkach at-
mosferycznych, bojowo czy szkoleniowo, muszą być odważni, 
odpowiedzialni, rzetelni i zawsze prawdomówni, czyli respek-
tować zyskującą ostatnio również w wojsku popularność zasa-
dę „just culture” (w uproszczeniu chodzi o dobrowolne przy-
znawanie się do własnych błędów zaraz po ich popełnieniu,  
w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów). a po kilku la-
tach pozostawania w roli ucznia, potem samodzielnego pilota 

aby dostać się do szkoły orląt, maturzysta musi pokonać wie-
lu rywali i już ta pierwsza selekcja daje mu przedsmak tego, co 
czeka go w przyszłości.

samo przyjęcie do wsosp nie gwarantuje dotrwania do 
promocji i zdobycia lotniczej gapy. wymagania stawiane pilo-
tom są wysokie i takie pozostaną. podchorążowie słyszą, że 
muszą godzić się z tym, że uczniami pozostaną przez całe za-
wodowe życie i ciągle będą poddawani sprawdzianom. nie 
mogą zawieść, prowadząc warte kilkanaście czy kilkadziesiąt 
milionów złotych maszyny.

w naszych stutysięcznych siłach zbrojnych mamy około  
700 pilotów, a zatem mniej niż jeden na stu żołnierzy może no-
sić gapę na mundurze. w siłach powietrznych, co zrozumiałe, 
odsetek ten jest większy, tu na jednego pilota przypada 31 żoł-
nierzy. To kolejny wyznacznik elitarności tego fachu. następny 
wynika z kontaktu z najnowocześniejszą techniką. piloci mu-
szą wiedzieć, jak ich samolot czy śmigłowiec działa, by w razie 
potrzeby umieć go samemu 

gach, armii, polsce, świecie, 
sojusznikach, ewentualnych 

przeciwnikach. są pewni siebie.
każdy medal ma jednak dwie stro-

ny: elitarność zobowiązuje. jeśli ktoś  
z nich o tym zapomina, to koledzy powinni 

mu szybko przypomnieć, a przełożeni wyegze-
kwować zrozumienie zobowiązania. starsi wie-

kiem wiedzą doskonale, że kto tak rozumianą eli-
tarność ignoruje, może nie dożyć emerytury.

iNteNsywNe szkoleNie
w czasie pokoju ciągle trwa w wojsku, także  

w lotnictwie, „produkcja” żołnierzy. wciąż do ar-
mii przychodzi młodzież chcąca latać. nieustannie 

zmieniają się instrukcje, regulaminy, procedury, 
przepisy i wciąż – oby tak było zawsze – dociera do jed-

nostek nowy sprzęt, którego używania trzeba się nauczyć.
rok 2013 w siłach powietrznych jest pod tym względem 

wyjątkowo intensywny. przełożeni zgodzili się, aby planowany 
nalot był rekordowo wysoki – limit przekracza 48 tysięcy go-
dzin. w praktyce oznacza to, że w każdy dzień powszedni pilo-
ci powinni spędzać w powietrzu około 400 godzin. To wynik 
trudny do uzyskania, bo trzeba uwzględnić kilka czynników, na 
które nie zawsze żołnierze mają wpływ.

jednym z nich jest aura. nie wszyscy piloci mają bowiem 
uprawnienia do lotów w każdych warunkach, a niekiedy pogo-
da bywa tak groźna, że są odwoływane nawet loty pilotów kla-
sy mistrzowskiej. innym czynnikiem, na który żołnierze nie za-
wsze mają wpływ, jest sprawność śmigłowców i samolotów. 
zależy ona nie tylko od wojskowej obsługi, lecz także od jako-
ści produkcji bądź remontu w zakładach. niestety zdarza się, 
że producenci nie radzą sobie z zapewnieniem serwisu pogwa-
rancyjnego, choć mogliby na nim dobrze zarobić. ambicją 
techników jest osiągnięcie 70-procentowej dostępności samo-
lotów i śmigłowców. są dni, kiedy to się udaje. Średnia dostęp-
ność nie spada już poniżej 60 procent.

zważywszy na to, że w siłach powietrznych mamy 300 sa-
molotów i śmigłowców, z których część poddawana jest obsłu-
gom lub naprawom, można przyjąć, że przy limicie 48 tysięcy 
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n a l o t   s t a t k ó w   P o w i e t r z n y c h  [ h ]
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

samoloty szkolne

samoloty 
transportowe

śmigłowce

2008 2009 2010 2011 2012

40731 30445 29581 28895 28953 31815 35624 37190 37566 36329 44091 43100

119

47

66

siły Powietrzne 
dysponują 
obecnie 303 
samoLotami 
i śmigłowcami

Kto lata najwięcej

71

w 2012 roku lotnicy sił powietrznych wylatali ponad 68 procent ogólnego nalotu sił zbrojnych, załogi wojsk Lądowych – około 24 procent  
nalotu ogólnego, a wynik marynarzy był prawie trzy razy mniejszy (około 5000 godzin). operatorzy wojsk specjalnych pilotujący bezzałogowe 

aparaty (głównie w afganistanie) uzyskali ponad 1000 godzin nalotu. od 2009 roku rośnie systematycznie nalot lotnictwa śmigłowcowego – to już 
niemal 30 tysięcy godzin w skali roku.

samoloty bojowe 
i szkolno-bojowe

godzin każdy dostępny do lotów statek powietrzny powinien od 
poniedziałku do piątku spędzać po półtorej godziny dziennie  
w powietrzu. aby tak się stało, dowódcy i szefowie sztabów 
muszą dobrze organizować funkcjonowanie każdej z jednostek 
– bazy lotniczej, kompanii radiotechnicznej, batalionu remon-
tu lotnisk, ośrodków dowodzenia i naprowadzania. lotnicy zaś 
powinni zgrać u siebie wszystkie służby: od inżynieryjno-lot-
niczej, przez strażaków, po ruch lotniczy i sokolnika. muszą 
zamówić przestrzeń powietrzną i poligony, odpowiednio za-
planować urlopy i zostawić sobie pole manewru na wypadek 
zaistnienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

na ten rok, korzystając z przyznanego rekordowego limitu 
nalotu, dowódcy skrzydeł i baz zaplanowali wiele ćwiczeń  
z wojskami. na odprawie otwierającej sezon szkoleniowy ge-
nerał broni pilot lech majewski, dowódca sił powietrznych, 
polecił im tak konstruować scenariusze manewrów, aby uzy-
skali maksymalny efekt szkoleniowy. Generał podkreślił, że 
rosnące z roku na rok liczba lotów i jakość szkolenia powinny 
przełożyć się w 2013 roku na efekty. nakazał przy tym tak or-
ganizować zmiany lotne, aby w powietrze wzbijało się każde-
go dnia jak najwięcej samolotów i śmigłowców, bo czy latają 
cztery maszyny, czy tuzin, zabezpieczenie naziemne musi być 
takie samo. ponadto piloci powinni wykonywać coraz bardziej 
skomplikowane zadania, wymagające dłuższego pozostawania 
w powietrzu i zastosowania bojowego. „jak już organizować 
loty, to w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać pogodę, 

dostępnych ludzi i posiadany sprzęt”, wskazał dowódca sił po-
wietrznych.

bez Nudy
Dzięki limitowi paliwa oraz wysokiej sprawności sprzętu 

(utrzymującej się średnio co najmniej na poziomie 65 pro-
cent) piloci mogą najintensywniej od lat trenować zastoso-
wanie bojowe samolotów i śmigłowców. pozwala na to przy-
znany do zużycia na poligonach limit bomb, rakiet i amuni-
cji do działek.

szczególnie napiętymi pod względem szkoleniowym mie-
siącami w siłach powietrznych są zawsze maj, czerwiec  
i wrzesień. w tym roku nie jest inaczej. wiosną piloci miG-29 
odbyli strzelania z kierowanych rakiet powietrze–powietrze 
nad wickiem morskim. Ci latający na su-22 ćwiczyli w esto-
nii i Czechach oraz obsłużyli zgrupowania poligonowe jedno-
stek wojsk lądowych i marynarki wojennej. piloci F-16  
testowali zaś najnowszą wersję systemu aiDews (advanced 
integrated Defensive electronic warfare suite), a wraz z kole-
gami ze Świdwina, malborka i mińska mazowieckiego treno-
wali z amerykanami, którzy przybyli do łasku na cokwartalne 
ćwiczenia rotacyjne. podczas rotacji majowej i lipcowej w wal-
kach mieszanych formacji amerykańsko-polskich nad naszym 
krajem mierzyły się ze sobą ugrupowania złożone z ośmiu od-
rzutowców każde. w tle zaś ćwiczyły pododdziały 3 Brygady 
rakietowej obrony powietrznej i 1 ośrodka radioelektronicz-
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nadal szkolimy pilotów f-16  

w stanach zjednoczonych (choć 
niektórzy uczą się latać na jastrzę-
biach na kursie podstawowym w kra-
ju, ponieważ my także mamy odpo-
wiednio przygotowanych instrukto-
rów). podobnie w usa przeszkalamy 
załogi c-130. w szkoleniu personelu 
latającego i naziemnego korzystamy 
też z wizyt amerykańskich sojuszni-
ków, przysyłających mobilne grupy  
instruktorskie (mobile training te-
am), oraz ich lotniczych pododdzia-
łów rotacyjnych w łasku i powidzu. 

Pomoc 
sojusznika

nego, pojawiły się awaCs i latająca cysterna, pracowały zmia-
ny dyżurne Centrum operacji powietrznych i 22 ośrodka Do-
wodzenia i naprowadzania.

w czerwcu odbyły się manewry naTo „Tiger meet”  
w norwegii i „ramstein Guard” w polsce. ponadto każde 
skrzydło przeprowadziło własne ćwiczenia taktyczne z wojska-
mi („kondor”, „raróg”, „rybołów”, „myszołów”). lotnicy ze 
Świdwina wspomogli szkolenie przeciwlotników wojsk lądo-
wych w wicku morskim – symulowali przeciwnika i odpalali 
dla nich cele powietrzne. w bazach w Dęblinie i radomiu na 
dobre ruszyły praktyki lotnicze dla ponad 180 podchorążych 
na śmigłowcach sw-4 i mi-2 oraz samolotach pzl-130,  
Ts-11 i an-28. lotnicy transportowi wzięli udział w ćwicze-
niach „renegade”, obsługiwali wyloty do kontyngentów  
w afganistanie, na Bałkanach i w mali oraz akcje deportacyj-
ne, „akcję serce” i przewozy Vip-ów. eskadry taktyczne na 
przemian pełniły dyżur air policing.

jak widać, na nudę nikt nie mógł narzekać. i tak będzie do 
końca roku – we wrześniu lotników czekają tygodniowe ćwi-
czenia „orzeł”, w których wezmą udział pododdziały wszyst-
kich skrzydeł i brygad, zużyta zostanie kolejna partia środków 
bojowych. i znów lotnictwo połączy wysiłki, aby efektywność 
działań była jak największa. Ćwiczyć będą nawet piloci iskier  
z 41 Bazy lotnictwa szkolnego.

później lotnicy wezmą udział – z innymi rodzajami sił zbroj-
nych – w manewrach „steadfast jazz” i „Cobra”, wymianie 

eskadr, kursie Tlp w Hiszpanii, ćwiczeniach rotacyjnych  
z amerykanami oraz mniejszych przedsięwzięciach. 

złote lata
intensywne szkolenie pomaga wyrabiać lub podtrzymywać 

zdobyte już nawyki pilotażowe. ale ważne jest ono także dlate-
go, że po latach posuchy inwestycyjnej siły powietrzne przeży-
wają złoty okres. w 2013 roku odbiorą od producentów: dwa 
transportowce C-295, dwie Bryzy Glass Cockipt, pięć śmi-
głowców w-3wa, ostatnie orliki zmodernizowane do wersji 
TC ii Garmin i kilka myśliwców miG-29 unowocześnionych 
do wersji m. To drugi tak dobry dla lotnictwa okres – po dosta-
wach F-16 z lat 2008–2009.

Do latania tymi maszynami potrzebni są nowi piloci, a do 
ich wyszkolenia – instruktorzy, których też należy systematycz-
nie przygotowywać. obsługiwania maszyn trzeba również na-
uczyć techników. Dlatego i w zakładach, i w Centrum szkole-
nia inżynieryjno-lotniczego w Dęblinie w tym roku zostanie 
przeszkolonych ponad 500 oficerów, podoficerów i szerego-
wych ze służby inżynieryjno-lotniczej. To niewidoczny, acz 
ogromny wysiłek.

piloci także intensywnie się uczą, zwłaszcza po wdrożeniu 
w ostatnim roku wielu nowych lub poprawionych instrukcji  
i regulaminów. muszą je dokładnie poznać, by później precy-
zyjnie stosować. z tych dokumentów wynikają ich czasochłon-
ne obowiązki: regularne zaliczanie zajęć w symulatorach lotu  
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i kursów współpracy w załodze, zarządzania zasobami załogi, 
zarządzania ryzykiem, medycyny lotniczej, frazeologii lotni-
czej, przetrwania (sere), instruktorskich oraz turnusów kon-
dycyjnych. jeśli ich nie zaliczą, grozi im ograniczenie w lotach 
lub od nich odsunięcie. 

Dlatego niezbędna jest wzorowa organizacja służby – żeby 
żadnego dnia lotnego nie stracić z błahego powodu. wysiłek 
się opłaci. To, co uda nam się zrobić w tym roku, zaprocentuje 
w kolejnych latach. Będzie więcej wyszkolonych pilotów, do-
wódców załóg, instruktorów. Takie działanie sprawdza się w si-
łach powietrznych wszystkich państw sojuszniczych.

w związku z licznymi zadaniami zagranicznymi nasi lotnicy 
działają na kilku kontynentach równocześnie (azja, afryka, 

ameryka północna, europa), w różnych strefach czasowych. 
ich praca jest koordynowana 24 godziny na dobę. zajmuje się 
tym Centrum operacji powietrznych, odpowiedzialne równo-
cześnie także za ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, czy-
li dyżury air policing. Dowódcy Cop podlegają ośrodki dowo-
dzenia i naprowadzania w Bydgoszczy, poznaniu i krakowie. 
Bez tych jednostek, nadzorujących na bieżąco to, co się nad 
polskim niebem i w okolicy dzieje, niemożliwe byłoby bez-
pieczne i bezkolizyjne latanie w jednej przestrzeni z cywilami. 
ruch nad polską gęstnieje, linie lotnicze starają się oszczędzać 
na paliwie, więc dążą do latania najkrótszymi trasami. i wła-
śnie personel ośrodków dowodzenia oraz polskiej agencji Że-
glugi powietrznej czuwa nad tym, by w przestworzach nie do-

w naszych 
stutysięcznych siłach 
zbrojnych mamy 
około 700 Pilotów. 
zatem mniej niż jeden 
na stu żołnierzy może 
nosić Lotniczą gapę 
na mundurze
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chodziło do konfliktów, a strefy były bezpieczne i sprawiedli-
wie dzielone między różnych użytkowników.

Tu też sporo dobrego i ważnego się dzieje. po doświadcze-
niach zebranych podczas mistrzostw piłkarskich euro 2012 od 
jesieni 2012 roku zmianą bojową w Cop dowodzi dyżurny do-
wódca obrony powietrznej. jest nim pułkownik, uprawniony do 
podejmowania ważnych decyzji odnośnie do lotów wojsko-
wych statków powietrznych, dysponujący wiedzą o bieżącej sy-
tuacji operacyjnej i meteorologicznej.

w 2012 roku infrastruktura Cop została gruntownie unowo-
cześniona i teraz nawigatorzy koordynujący aktywność lotni-
czą oraz dowodzący misjami ćwiczebnymi lub bojowymi pra-
cują w komfortowych warunkach. Dysponują też coraz lepszy-

mi systemami teleinformatycznymi. 32 ośrodek Dowodzenia  
i naprowadzania w krakowie dzięki środkom natowskim prze-
istoczy się niebawem w obiekt systemu dowodzenia obroną 
przestrzeni powietrznej sojuszu, zostanie podłączony do no-
wych systemów teleinformatycznych.

prace budowlane idą pełną parą również w bazach w łasku, 
powidzu oraz Dęblinie. w tym ostatnim garnizonie krajobraz 
lotniska zmienia się z miesiąca na miesiąc w związku z plana-
mi zakupu systemu zaawansowanego szkolenia lotniczego.  
w kolejce do unowocześnienia czeka baza w Świdwinie. nowe 
budynki powstaną także na wojskowej części okęcia. Tworzo-
ne na lotniskach obiekty mają przede wszystkim sprzyjać bez-
pieczeństwu. nowe strażnice straży pożarnej, magazyny środ-
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ków bojowych i stacje paliw, systemy FoD (Foreign Object 
Damage) – wielomilionowe wydatki na nie zwrócą się w posta-
ci mniejszej liczby uszkodzeń bądź awarii samolotów czy śmi-
głowców. To będzie również scheda, którą dzisiejsi lotnicy po-
zostawią dla kolejnego pokolenia.

nie ma bezpiecznego i efektywnego latania bez nowocze-
snego sprzętu ubezpieczania lotów, systemów wymiany danych 
i zarządzania bezpieczeństwem czy logistyką lotniczą. Telein-
formatykom pracującym w siłach powietrznych lub na ich 
rzecz udało się wdrożyć lub są bliscy ukończenia wdrażania ta-
kich systemów, jak samanta, peX, siwesF-16, link-16. 
łącznościowcy z lotnikami dbają też o sprawność ils-ów (in-
strument landing system), TaCan-ów (TACtical Air Naviga-
tion), radiolatarni GCa (Ground Controlled approach). Bez 
takiego sprzętu nie dałoby się wykonać zadania, co widać 
zwłaszcza wtedy, gdy pogoda nie sprzyja. sprawnych syste-
mów naziemnych oczekują również coraz częściej odwiedzają-
cy nas sojusznicy, z którymi chcemy jak najwięcej ćwiczyć  
w naszym kraju, aby wydawać mniej pieniędzy na delegacje 
zagraniczne. Takie inwestycje to zatem też oszczędności na 
przyszłość. Dlatego lotnicy są zadowoleni, że od 2014 roku ko-
lejne nowoczesne urządzenia będą trafiały na lotniska, a te już 
eksploatowane zostaną zmodernizowane. Dzięki temu popra-
wia się szeroko rozumiana kultura służby, w tym kultura tego, 
co w lotnictwie najważniejsze: bezpieczeństwa.

władza lotNicza
jeśli chodzi o doskonalenie lotnictwa wojskowego, to ziden-

tyfikowaliśmy kilka obszarów, którymi musimy się zająć, by 
nasz system był jeszcze sprawniejszy i bezpieczniejszy. wyni-
kają one między innymi z rozwoju technologicznego i sytuacji 
gospodarczej.

zachodzi konieczność uwzględnienia inicjatywy komisji 
europejskiej, znanej pod nazwą wspólne europejskie niebo 
(single european sky, ses), której celem jest harmonizacja 
sposobów zarządzania przestrzenią powietrzną nad prawie ca-
łym naszym kontynentem. Chodzi o zwiększenie przepustowo-
ści korytarzy lotniczych. ses zmusi lotnictwo wszystkich 
państw, cywilne i wojskowe, korzystające z tej samej przestrze-
ni kontrolowanej, do montażu na pokładach samolotów i śmi-
głowców oraz na ziemi urządzeń zaawansowanej nawigacji, 
wymiany informacji i unikania kolizji. pozwoli to wykonywać 
loty w mniejszej separacji, za to z dokładnym utrzymywaniem 
parametrów poziomych i pionowych, czyli z większym bezpie-
czeństwem. nie ma wyjścia – będziemy musieli dostosować 
także własne przepisy oraz wyposażenie samolotów do wymo-
gów ses i szkolić lotników z uwzględnieniem nowych zasad.

po wdrożeniu systemu zapewnienia jakości w lotnictwie 
przyjdzie czas na utworzenie dla lotnictwa państwowego samo-

dzielnej i niezależnej władzy lotniczej, pełniącej funkcję prawo-
dawczą i nadzorczą wobec lotnictwa wojskowego, policyjnego 
czy straży granicznej. Celem inicjatywy nie jest „zagarnianie 
dodatkowych kompetencji przez generałów”, lecz powołanie in-
stytucji, w której eksperci opracują projekty rozporządzeń doty-
czących lotnictwa państwowego i będą sprawowali nadzór nad 
prawidłowym wykonaniem i przestrzeganiem ustalonych zasad 
oraz procedur. Dzisiaj jest tak, że cywilne lotnictwo leży w ge-
stii Urzędu lotnictwa Cywilnego, przygotowującego projekty 
przepisów, a po wdrożeniu kontrolującego ich przestrzeganie. 
służby państwowe analogicznej władzy nie mają, ich lotnicy sa-
mi tworzą sobie przepisy, sami je wdrażają, sami kontrolują i sa-
mi piszą sprawozdania. nie jest to najlepsze rozwiązanie.

nowy urząd lub komórka w wybranym departamencie resor-
tu obrony – wzorem działającej od kwietnia 2013 roku francu-
skiej władzy lotniczej dla lotnictwa państwowego Direction de 
la sécurité aéronautique d’État – powinny odpowiadać za inicja-
tywy legislacyjne i nadzór w takich dziedzinach, jak: zapewnie-
nie służb ruchu lotniczego (tworzenie dla nich nowych regulacji  
i certyfikowanie), badanie załogowych i bezzałogowych statków 
powietrznych pod kątem zdolności do lotu, szkolenia lotnicze  
i wykonywanie operacji lotniczych (doradztwo, regulacje i pro-
wadzenie nadzoru). 

władza lotnictwa państwowego powinna powstać pod auspi-
cjami wojska, bo lotnictwo jest najbardziej rozbudowane w si-
łach zbrojnych. prace nad jej utworzeniem właściwie już się za-
częły, ponieważ inicjatywa ta została przedstawiona politykom. 
Trzeba jednak pamiętać, że Francuzom zorganizowanie Dsae 
zajęło cztery lata.

kolejne ważne sprawy to zmiana systemu szkolenia pilotów  
z przemiennego na ciągły (co już się dzieje) oraz pozyskanie 
systemu szkolenia zaawansowanego pilotów advanced jet Tra-
iner. mowa o systemie, to znaczy nie tylko o samolotach i czę-
ściach zamiennych, lecz także symulatorach, trenażerach, pro-
gramach szkolenia, instruktorach.

możemy sobie wyobrazić, że przestajemy szkolić pilotów sa-
molotów bojowych w kraju i wysyłamy wszystkich do ośrodka 
za granicę. Byłoby to rozwiązanie krótkowzroczne i bardzo dro-
gie. Gdybyśmy wycofali samolot Ts-11, na obczyźnie musieli-
byśmy wkrótce szkolić zarówno pilotów F-16, jak i miG-29, i to 
od poziomu podstawowego. ponadto sami narzucilibyśmy sobie 
rolę petenta stojącego w kolejce do ośrodków szkoleniowych so-
juszników, mogących nam dyktować ceny oraz terminy kursów.

rzeczywistość skłania do refleksji. Ceny kursów amery-
kańskich z roku na rok rosną. ponadto amerykanie ze wzglę-
dów oszczędnościowych mają kłopoty z zapewnieniem nalo-
tu własnym pilotom oraz wdrożeniem następcy samolotów  
T-38C. zatem w kolejnych latach będą zmuszeni albo ograni-
czyć pulę miejsc na kursach dla obcokrajowców, albo wybie-
rać tych, na których szkoleniu będzie im najbardziej zależało. 
Dlatego powinniśmy mieć własny system szkolenia i móc  
zaoferować usługi naszym sąsiadom ze wschodniej i połu-
dniowej europy, zwłaszcza że oni też planują pozyskanie sa-
molotów F-16 i są gotowi uczyć się od nas, jak je wdrożyć 
i eksploatować.                                      n

lotnicy sił Powietrznych 
w 2012 roku spędziLi 
w powietrzu ponad 
43 tysiące godzin. w roku 
2013 Limit paLiwowy 
i sprzętowy pozwaLa wyLatać 
im ponad 48 tysięcy godzin

p o D p U ł k o w n i k  a r T U r  G o ł aw s k i  

j e s T  r z e C z n i k i e m  p r a s o w y m  

D o w ó D C y  s i ł  p o w i e T r z n y C H .



 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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Minął kolejny 
lotny DzieŃ. młodzi 
piLoci zdobyLi nowe 
doświadczenia  
w Lotniczym 
rzemiośLe. 
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w oczach młodych pilotów 
widać błysk. oni chcą latać, chcą się 

szkolić, być coraz lepsi.

a r T U r  w e B e r

Dochodzi 7.15, kiedy z porucznikiem pilotem mi-
chałem popławskim wchodzimy do domku pilota 
w 23 Bazie lotnictwa Taktycznego w mińsku 
mazowieckim. nie jesteśmy jednak pierwsi. są tu 

już najmłodsi lotnicy. kilku podporuczników, którzy do miń-
ska trafili kilkanaście miesięcy temu. studiują jakieś instruk-
cje. widok starszego kolegi przerywa jednak tę naukową at-
mosferę. „napijecie się kawy?”. po chwili krew żwawiej krą-
ży w żyłach dzięki dawce kofeiny, a w zasadzie dzięki fusom. 
ponoć to jest właśnie ta prawdziwa, lotnicza kawa, żadne tam 
rozpuszczalne wynalazki…

zjawiają się kolejni piloci, „silowcy” (specjaliści służby in-
żynieryjno-lotniczej), „meteo”. zaczyna się briefing – omó-
wienie zadania, składanie meldunków o prognozie pogody, 
sprawności sprzętu, zamówionych elementach przestrzeni. 
w zasadzie nic z tego nie rozumiem. jakieś „kolsajny” (call-
sign), „setapy” (set up), „popapy” (pop-up). jedyny znajomy 
wyraz, który wychwytuję, to „playmate”. jak się jednak oka-
zuje, to nie ta „playmate”, o której pomyślałem… swoją dro-
gą, jakiś amerykanin był bardzo kreatywny w tworzeniu lot-
niczego slangu.

starzy zNajoMy
piękne poranne słońce kryje się, niestety, za chmurami. 

Dobrych zdjęć nie będzie, ale za to zawsze miło spotkać sta-
rych znajomych. Dobrze jest widzieć, że przy okazji przefor-
mowania jednostki w bazę lotnictwa taktycznego dla wielu 
z tych ludzi nareszcie coś się ruszyło, jeśli chodzi o awanse. 
Tym bardziej że oni naprawdę ciężko sobie na wyższe stopnie 
zapracowali.

widok przestrzeni wypełnionej samolotami cieszy oczy, 
przede wszystkim pilotów. na wszystkich maszynach, na we-
wnętrznych płaszczyznach stateczników pionowych, są wize-
runki naszych asów lotniczych z okresu ii wojny światowej. 
Dzięki zgodzie dowódcy sił powietrznych, generała broni pi-
lota lecha majewskiego, członkowie Fundacji Historycznej 
lotnictwa polskiego realizują projekt „kosynierzy warszaw-
scy”. To ci sami fantastyczni propagatorzy historii naszego 
lotnictwa, którzy kilka lat temu upiększyli grzbiet miG-a, po-
czątkowo jednego, wizerunkiem eskadry kościuszkowskiej. 

| |flesz PERySKOP

szkolący się Piloci marzą, aby  
w waLce powietrznej spuścić łomot 

swoim instruktorom.

inicjatywa miłośników historii lotnictwa i przychylność do-
wódcy sił powietrznych opłaciła się – pomysł spotkał się z ol-
brzymim zainteresowaniem mediów oraz publiczności na te-
gorocznym święcie 23 Bazy lotnictwa Taktycznego.

młodzi piloci mają błysk w oczach. Chcą latać, chcą się 
szkolić, być coraz lepsi. pewnie w skrytości ducha marzą, aby 
w walce powietrznej spuścić łomot swoim instruktorom. ale 
jak pokażą debriefing i analiza tego, co się działo w powie-
trzu, czeka ich jeszcze daleka droga…

urok „sMokerów”
przed lotami otrzymuję tradycyjny instruktaż związany 

z bezpieczeństwem poruszania się po lotnisku oraz zasadami 
FoD (Foreign object Damage). z plutonem obsługi lotniska 
i wieżą ustalamy, gdzie będę się przemieszczać. Ubrany w ja-
skrawą, odblaskową kamizelkę idę z załogami na płytę. nie za-
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kiedy samoLoty wzbijają się  
w powietrze, widać chmurę 
ciemnego dymu – taki to urok 
„sMokerów”

flesz
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pominamy oczywiście o procedurze FoD. przy samolotach 
technicy. Dzięki nim widać, że to jednak człowiek jest najważ-
niejszy w tej całej skomplikowanej układance wypełnionej 
techniką. silniki zostały uruchomione, robi się więc coraz gło-
śniej, przydają się zatyczki do uszu. wreszcie samoloty kołują 
w stronę pasa. po chwili widać chmurę charakterystycznego 
ciemnego dymu – taki to urok „smokerów”. oni startują, a ja 
z zazdrością ich obserwuję. „Trzeba było się uczyć matematy-
ki, fizyki i nie obijać na wF-ie…”, myślę sobie.

załogi wykonują w sumie trzy tury wylotów. i tak czas mi-
ja aż do popołudnia. mogę obserwować, jak instruktorzy 
omawiają zadania wykonywane z młodymi pilotami. krok po 
kroku opowiadają o etapach walki, wysokości, odległości, po-
łożeniu w przestrzeni. są bardzo drobiazgowi. mówią o każ-
dym manewrze, wskazują na popełnione błędy oraz na ele-
menty wykonane właściwie. miałem rację – młodzi chcieli 

posłać rakietę swoim mentorom. ale analiza lotu przedsta-
wiona na ekranie nie pozostawia wątpliwości. na koniec, już 
na luzie, instruktor mówi: „panowie – myślenie i taktyka za-
miast dzidy”. zatem znakomite właściwości miG-29, maszy-
ny stworzonej do walki manewrowej, to nie wszystko. Trzeba 
mądrze rozegrać walkę, wiedzieć, gdzie jest przeciwnik, wy-
przedzić jego ruch. 

kończy się dzień lotny. maszyny zostały odholowane do 
schronohangarów, następne loty zaplanowane, przestrzeń za-
mówiona, załogi powoli rozjeżdżają się do domów. 

niby to tylko jeden dzień, ale sporo się zmieniło: młodzi 
piloci zdobyli kolejne doświadczenia w lotniczym rzemiośle. 
ja dowiedziałem się w końcu, że „playmate” to określenie 
związane z przechwyceniem statku powietrznego. no i po-
rucznik popławski przestał być porucznikiem. jest kapita-
nem. akurat od tego dnia. Gratulacje!  n
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Ten samolot jest trochę jak stara dama. Dlatego nale-
ży go traktować z właściwą jego wiekowi estymą. 
nie narzekać na konstrukcyjne braki i wynikające 
z nich niedogodności, w powietrzu nie szarżować. 

jeśli ktoś za jego sterami chce bić rekordy prędkości i wyso-
kości, to wybrał zły samolot.

major Tomasz Czerwiński: „z dystyngowaną starszą panią 
nie szaleje się po dyskotekach. z nią się chodzi na bale”. ale je-
śli już pilot to pojmie, w zamian może bardzo wiele dostać. Da-
ma jest bowiem wyrozumiała, potrafi wybaczyć wiele błędów. 
no i – niczym w starym dowcipie – pokazać, że wieści o jej 
śmierci były stanowczo przesadzone. „iskra to nadal żwawy 
i bardzo wdzięczny w pilotażu samolot”, podkreśla major.

Made iN polaNd
wie, co mówi. za sterami Ts-11 spędził trzy tysiące godzin 

z kawałkiem. od kilku lat jest dowódcą Biało-Czerwonych 
iskier, zespołu akrobacyjnego polskich sił powietrznych.

„pierwszy lot? rok 1998, ale szczegóły pamiętam jak przez 
mgłę”, przyznaje. „jedyne, czego do dziś nie zapomniałem, to 
towarzyszące mi wówczas emocje. pomyślałem: «super, wresz-
cie lecę sam». Choć teraz już wiem, że pilot emocje powinien 
zostawić na ziemi. w powietrzu trzeba mieć chłodną głowę”.

iskra to pierwszy polski odrzutowiec. w armii służy  
od pół wieku i zdążył już przejść do legendy. Teraz powoli odchodzi na zasłużoną emeryturę.

ł U k a s z  z a l e s i ń s k i

podpułkownik konrad madej, dowódca eskadry w 41 Bazie 
lotnictwa szkolnego w Dęblinie (za sterami iskier 1,6 tysiąca 
godzin; większość jako instruktor) swoje początki wspomina 
podobnie. Też był rok 1998 i też towarzyszyła mu euforia. 
strach? „raczej nie. Byłem wówczas bardzo młody. a młodzi 
ludzie na więcej się ważą. Dopiero po latach przychodzi reflek-
sja: «a co by było, gdyby…»”.

inaczej było z pułkownikiem waldemarem Gołębiowskim, 
dziś dowódcą 41 Bazy (za sterami iskier 500 godzin; znacznie 
więcej czasu spędził na pilotowaniu samolotów naddźwięko-
wych). on zaczynał dwa razy. pierwszy raz wzbił się iskrą 
w powietrze jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku, kie-
dy dopiero zdobywał lotnicze szlify. Drugie podejście miał po 
dwudziestu latach przerwy. „i za każdym razem myślałem so-
bie dokładnie to samo: «Boże, żeby tylko nie spaść»”, śmieje 
się pułkownik Gołębiowski. „Tyle że kiedy byłem młody, iskra 
wydawała mi się ogromna i niezwykle szybka. a potem od-
wrotnie: że jest mała i że leci jakoś tak wolno”.

podobne historie można by mnożyć. za sterami iskier pierw-
sze doświadczenia zbierała cała rzesza pilotów wojskowych, 
ponieważ Ts-11 od kilkudziesięciu lat jest jednym z najpopu-
larniejszych i najbardziej eksploatowanych samolotów szkole-
niowych w polskiej armii. jego historia sięga połowy lat pięć-

Z DaMą NA BAL

||armia PERySKOP|
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wojskowych. w naszych siłach powietrznych do dziś służy kil-
kadziesiąt Ts-11.

Nad Moskwą i kręgieM polarNyM
iskra to pierwszy i jak dotąd jedyny odrzutowiec polskiej kon-

strukcji. może rozwijać prędkość 720 kilometrów na godzinę, 
pokonać dystans 1250 kilometrów i wznieść się na 11 500 me-
trów. Choć dziś już piloci takich wysokości na Ts-11 nie osią-
gają. „maksymalnie wzbijamy się na siedem tysięcy metrów. 
podczas szkolenia wysokość jest zwykle mniejsza i wynosi pięć 
tysięcy”, tłumaczy major Czerwiński. powód? kwestie tech-
niczne. wiek samolotu sprawia, że na przykład kabina nie za-
wsze jest hermetyczna w takim stopniu, jak kiedyś.

ale piloci o iskrze mówią bardzo ciepło. obok określenia 
,,stara dama” często pojawia się bardziej pieszczotliwe: ,,iskier-
ka”. „Ten samolot jest bardzo przyjemny w pilotażu i dobry do 
nauki, bo zostawia stosunkowo duży margines na ewentualne 
błędy”, podkreśla pułkownik Gołębiowski. 

iskra jest skonstruowana w taki sposób, że pilot łatwo może 
wyjść z kryzysowej sytuacji i uniknąć tak zwanego przecią-
gnięcia i wpadnięcia w korkociąg. na tym jednak nie koniec. 
„w razie awarii silnika iskrę można wprawić w lot szybowy 
i spokojnie sprowadzić na lotnisko”, tłumaczy pułkownik. 

dziesiątych XX wieku. wówczas to w inspektoracie lotnictwa 
zapadła decyzja o budowie nowoczesnej maszyny szkolnej. 
projekt zlecono zespołowi kierowanemu przez Tadeusza sołty-
ka z instytutu lotnictwa. prace trwały kilka lat. wreszcie w lu-
tym 1960 roku został przeprowadzony oblot pierwszego proto-
typu. po kolejnych próbach wojskowi i państwowi decydenci 
nie mieli już wątpliwości i zdecydowali się na rozpoczęcie pro-
dukcji. wkrótce pierwsze iskry zaczęły zjeżdżać z taśm pol-
skich zakładów lotniczych w mielcu.

Do końca lat osiemdziesiątych wyprodukowano blisko 
430 samolotów tego typu. Część z nich trafiła do indii, gdzie 
– podobnie jak w polsce – były używane do szkolenia pilotów 

oD kilkuDziesięciu lat ts-11 
jest jednym  
z najpopuLarniejszych  
i najbardziej 
ekspLoatowanych 
samoLotów szkoLeniowych 
w poLskiej armii

Może rozwijać prędkość 
720 kilometrów na godzinę, pokonać 

dystans 1250 kilometrów i wznieść 
się na 11 500 metrów.

a
r

t
u

r
 

w
e

b
e

r



NUMER 8 | SIERPIEŃ 2013 | POLSKA ZBROJNA28

„oczywiście musi się ona znajdować w odpowiedniej strefie”.
lotnicy przyznają jednak, że iskra jest stosunkowo skromnie 
wyposażona: ma klasyczne, analogowe przyrządy. Dlatego pi-
lotowanie jej wymaga większej uwagi niż choćby nowocze-
snych samolotów wielozadaniowych. „Tam skomplikowana 
aparatura do pewnego stopnia sama kontroluje lot, a pilot sku-
pia się na obsłudze systemów uzbrojenia. w iskrze trzeba mieć 
oczy dookoła głowy”, podkreśla podpułkownik madej.

zniknęła. „To była tragedia. Byliśmy o krok od katastrofy. na 
szczęście ktoś wpadł na pomysł, by zagubiony samolot puścił 
smugacz. Udało nam się przechwycić iskrę i szczęśliwie dole-
cieć do anglii. wymagało to sporych umiejętności”.

podpułkownik madej również wspomina wyjątkowe loty: 
„Do dziś pamiętam sytuację, gdy dowodziłem trzema samo-
lotami prowadzącymi symulowaną walkę powietrzną. no 

i lot, który mógł zakończyć się tra-
gicznie. podczas startu jeden z ko-

legów zauważył, że w moim  
samolocie nie domknęła się, 

mówiąc kolokwialnie, jedna z klapek. procedurę trzeba było 
przerwać. Dopisało mi wówczas szczęście. Dzięki Bogu, do 
takiej sytuacji doszło jeden jedyny raz i nigdy więcej iskra 
mnie nie zawiodła”.

eMerytura rówieŚNików
przez lata służby iskry stały się jedną z wizytówek polskiej 

armii, a nawet samej polski. wielu osobom samoloty te nieod-
łącznie kojarzą się ze smugami w biało-czerwonych barwach, 
które piloci zespołu akrobacyjnego wypuszczają na różnego 
rodzaju pokazach i uroczystościach. po raz pierwszy zrobili to 
dwadzieścia lat temu nad warszawą. okazją były obchody 
Święta konstytucji 3 maja.

Ts-11 w najbliższych latach mają zostać wycofane. polska 
armia wszczęła procedurę zakupu nowego odrzutowego samo-
lotu szkoleniowego. o kontrakt wart kilkaset milionów ubiega-
ją się firmy z włoch i wielkiej Brytanii. niedawno z wyścigu 
wycofali się Czesi. Co zostanie po iskrze?

„na pewno ogromny sentyment”, twierdzi major Czerwiń-
ski. „każdy z nas zostawił w tym samolocie cząstkę siebie”.

„iskra jest w pewnym sensie moją rówieśniczką”, opowiada 
pułkownik Gołębiewski. „mam 50 lat, a ona dokładnie od tak 
dawna służy w wojsku. za jej sterami zdobywałem lotnicze 
szlify. Teraz pewnie razem pójdziemy na emeryturę”.

major Czerwiński za sterami Ts-11 przemierzył bez mała 
całą europę. okazją do tego były pokazy Biało-Czerwonych 
iskier. „najdalej na zachód byłem we Francji, najdalej na 
wschód – w Turcji. występowaliśmy w moskwie, a także 
w Finlandii, pod kołem podbiegunowym”, wylicza. każdy 
z tych występów, jak mówi, był doświadczeniem na całe ży-
cie. „To są ogromne emocje. i to niezależnie od tego, czy 
nasz pokaz ogląda 300 czy 300 tysięcy osób”. wrażenia by-
wały różne: „iskra ma stosunkowo słaby silnik, jest lekka, 
a przez to bardzo wrażliwa na turbulencje”, tłumaczy major 
Czerwiński. piloci zespołu odczuli to choćby podczas ostat-
niej wyprawy do francuskiej bazy w salon-de-provence. „To 
niezwykle wietrzne miejsce ze względu na występujące tam 
mistrale”.

o dodatkowych emocjach opowiada też major Tomasz  
łukaszczuk, który pod koniec 2012 roku odszedł z Biało-
-Czerwonych iskier. „w 1995 roku wybraliśmy się na dziesię-
ciu iskrach na pokaz do anglii. prowadził nas transportowy 
an-26. mieliśmy łączność tylko między sobą i z nim. a to 
oznacza, że byliśmy właściwie głusi”, wspominał. an-26  
leciał bardzo powoli, a piloci iskier, dysponujący znacznie 
szybszymi maszynami, robili, co mogli, by utrzymać szyk. 
w trakcie przechodzenia przez chmury widoczność spadła do 
czterech–pięciu metrów. nagle okazało się, że jedna z iskier 

Przez lata słuŻby iskry stały 
się jedną z wizytówek poLskiej 
armii, a nawet samej poLski
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z ministrem obrony narodowej 
tomaszem siemoniakiem 

o konieczności nieustannego reformowania armii 
bez szkody dla żołnierzy i słabościach polskiego 

przemysłu zbrojeniowego rozmawiają 
piotr Bernabiuk, wojciech kiss-orski 

i Tadeusz wróbel.
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szybkie zatwierdzenie przez sejm nowelizacji ustawy  
o urzędzie ministra obrony narodowej było dla wszystkich 
sporym zaskoczeniem. chyba spodziewaliśmy się pewnych 
oporów i dyskusji. powinien być pan zadowolony z takiego 
obrotu sprawy.

oczywiście, że jestem zadowolony, ponieważ procedowa-
nie w sejmie nad ważnym projektem rządowym przebiegło 
dość sprawnie. nie obyło się bez dyskusji i wątpliwości, dwa 
kluby opozycyjne głosowały przeciwko. niemniej jednak wi-
dać, że nawet w tak gorącej sytuacji politycznej sprawy obro-
ny narodowej skłaniają do dyskusji merytorycznej, na fakty 
i argumenty.

skąd tak przychylny klimat?
propozycje rządowe odnoszą się do doświadczeń z ostatnich 

dwudziestu lat, kiedy różne ekipy sprawowały władzę. podkre-
ślałem w debacie sejmowej, że to za rządów sojuszu lewicy 
Demokratycznej powstało Dowództwo operacyjne, a to był 
pierwszy krok do budowy struktury, którą my obecną reformą 
staramy się dokończyć. pewne elementy zarządzania wojskiem 
przez ministra obrony forsował następnie świętej pamięci alek-
sander szczygło.

szeroko zakrojona reforma armii nie jest zamierzeniem 
obliczonym na jedną kadencję.

starałem się, by dyskusja na ten temat była oparta na argu-
mentach, by jej uczestnicy mieli świadomość, że zmian w woj-
sku nie przeprowadza się przez miesiące, lecz przez lata. je-
stem przekonany, że przyszli ministrowie obrony będą zadowo-
leni z wprowadzanych dziś rozwiązań.

diabeł tkwi w szczegółach, więc przed wojskiem wielka ro-
bota. koniecznych będzie również wiele zmian legislacyj-
nych.

Dzięki temu decyzje i procedury były gotowe w momencie 
podpisania ustawy przez prezydenta, równolegle z pracami  
w parlamencie toczą się prace zespołu prowadzonego przez ge-
nerała mirosława różańskiego.

jak dalece zaawansowane są prace wojskowych reformato-
rów?

przygotowywana jest wielka operacja kadrowa, która nie 
może zakłócić bieżącego funkcjonowania sił zbrojnych. na 
podstawie propozycji zmian opracowywanych przez zespół li-
czący kilkudziesięciu oficerów widzę, że jesteśmy na etapie 
ustalania na przykład tego, jaki etat powinien zajmować ko-
mendant poligonu. najważniejsze problemy mamy więc za so-
bą. już wiadomo, jak będą wyglądały struktury centralne,  
a także dywizje i brygady.

reformy, podobnie jak wojny, pociągają za sobą ofiary…
zapewniam z całą odpowiedzialnością, że każdy oficer do-

brze wypełniający swe obowiązki w centralnych strukturach 
otrzyma propozycję służby albo w nowych dowództwach, albo 
w dywizji czy brygadzie.

uporządkowanie struktur nie kończy działań reformator-
skich. jakie będą kolejne posunięcia?

jeszcze w trakcie debaty sejmowej mówiłem, że trzeba pod-
jąć kolejne kroki mające na celu osiągnięcie tożsamości struk-

tury kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie poko-
ju z tymi czasu wojny. efektem będą prace nad ustawą o stanie 
wojennym, dotyczącą funkcjonowania państwa w stanach za-
grożenia lub wojny.

skąd konieczność podjęcia pilnych prac nad zmianami  
w tej materii?

strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego prowa-
dzony pod auspicjami prezydenta pokazał, że prawodawstwo 
pochodzące z początku lat dziewięćdziesiątych wymaga solid-
nego przejrzenia. powstawało ono jeszcze za czasów obowią-
zywania tak zwanej małej konstytucji i w innej sytuacji sojusz-
niczej, bo nie należeliśmy wówczas do naTo.

program przemian rozrasta się i rozciąga w czasie.
nie da się tak wielu ważnych spraw załatwić jednocześnie, 

bo wówczas nie załatwi się niczego. kolejnym krokiem, być 
może na następną kadencję sejmu, będzie zmierzenie się 
z ustawą o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospoli-
tej polskiej. 

liczy ona sobie tyle lat, ile obecny minister obrony.
od 1967 roku była nowelizowana kilkadziesiąt razy. wyma-

ga podejścia na miarę XXi wieku i armii zawodowej. nie nale-
ży jej kolejny raz łatać, tylko zastąpić nowym aktem.

czy właśnie ten akt powinien być końcowym akcentem pla-
nowanych zmian?

Chcę, żeby najpierw zostały uporządkowane sprawy związa-
ne z dowodzeniem i żeby już była znowelizowana ustawa prag-
matyczna, nad którą trwają prace w podkomisji sejmowej. 
przebiegają one, co cieszy, w atmosferze kompromisu i mery-
torycznej dyskusji. następnie, jak wspomniałem, trzeba będzie 
się zająć ustawą związaną ze stanem wojennym, a potem czas 
na solidną analizę, pozwalającą podjąć prace nad nową ustawą, 
właśnie o powszechnym obowiązku obrony. 

zdaniem samych wojskowych sprzyjających nowym roz-
wiązaniom warunkiem powodzenia reform jest zmiana 
w sposobie myślenia żołnierzy.

w latach 1998–2000 byłem w ministerstwie obrony dyrekto-
rem. kiedy po jedenastu latach wróciłem do resortu w roli mi-
nistra, zauważyłem ogromne zmiany w wojsku, właśnie w ob-
szarze mentalnym. wpłynął na nie z pewnością udział w mi-
sjach, irackiej i afgańskiej. Dziś nie ma też starszych oficerów, 
którzy by nie pracowali w strukturach sojuszniczych, z przed-
stawicielami najlepszych armii świata. 

nastąpiła również zmiana pokoleniowa, młodsi oficerowie 
wychowali się i wykształcili już w wolnej polsce. zmiany men-
talności więc widać, acz może nie zachodzą tak szybko, jakby 
się tego chciało. nie da się jednak zadekretować jednym podpi-
sem, że teraz wszyscy mają myśleć inaczej. 

Żyjemy w szalonych czasach, a tu potrzeba cierpliwości  
i czasu… 

lat pracy wszystkich, począwszy od ministra i dowódców. 
ważne jest, by żołnierze w większym stopniu wiedzieli, czemu 
służą reformy, w którą stronę idą zmiany i że to oni są w nich 
najważniejsi. armia składa się z żołnierzy i od nich będzie za-
leżało, czy osiągniemy zakładane efekty. 
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Świadomości nieuchronności zmian towarzyszą obawy. ileż 
już razy restrukturyzacje polegały jedynie na redukcjach.

rozumiem ten sceptycyzm. wojsko ma za sobą dwadzieścia 
bardzo trudnych lat, redukcję armii, likwidowanie garnizonów, 
kolejnych instytucji. w efekcie wykształciła się silna świado-
mość, że w służbie wojskowej nie ma nic pewnego, są ciągłe 
zmiany. Ufundowano gdzieś sztandar jednostce, a wkrótce ją 
zlikwidowano… armia przez dłuższy czas była jak ruchomy 
piasek. Dlatego uznałem, że trzeba ustabilizować wszystko, co 
dotyczy służby w jednostkach operacyjnych.

czy zatem nie będzie zmian nawet tam, gdzie wydają się 
konieczne, gdzie widać efekty wcześniejszych niedoskona-
łych decyzji, tak jak w wypadku jednostek rozrzuconych 
po kilku garnizonach?

samorządowcy i posłowie często prosili, aby nie ruszać tych 
jednostek. Uważam, że teraz należy się skupić na strukturach 
centralnych. wcześniejsze restrukturyzacje prawie ich nie do-
tknęły, a one nadmiernie rozrastały się przez te wszystkie lata.

Żołnierze w jednostkach i garnizonach nie mają zatem po-
wodu do niepokoju?

mam kontakt z szeregowymi i z podoficerami. nie krępują 
się pisać do mnie na Facebooku czy na innych portalach spo-
łecznościowych, a także rozmawiać bezpośrednio, kiedy od-
wiedzam jednostki. stąd wiem, że reforma dowodzenia na dole 
jest znacznie lepiej oceniana i przyjmowana niż na górze. naj-
więcej wątpliwości mają ludzie tutaj, w warszawie. Czego 
oczywiście nie lekceważę. odbyliśmy wiele spotkań, by po-
znać różne punkty widzenia.

czy w sztabie generalnym pogodzono się z odsunięciem 
tej instytucji od dowodzenia?

zmiana zadań sztabu Generalnego nie miała na celu umniej-
szenia jego roli. zdaję sobie jednak też sprawę z tego, że w in-
stytucjach centralnych bardzo wielu oficerów zajmowało się 
przekładaniem i przesyłaniem papierów, nie dodając do nich 
nic twórczego. 

a teraz niektórzy będą musieli opuścić warszawę?
Gdy przygotowywaliśmy reformę, obawiałem się, że wielu 

oficerów nie będzie chciało przenieść się z warszawy do linii.

a co się okazało? 
oficerowie wyznaczani na wyższe stanowiska w rozmowach 

ze mną często proszą o skierowanie do jednostek bojowych. jak 
ktoś postanowił zostać żołnierzem, to nie chce siedzieć do 
emerytury za biurkiem, na przykład w Cytadeli. Chce dowo-
dzić, bo źródłem największej satysfakcji jest dowodzenie bry-
gadą czy dywizją. Tam jest prawdziwe wojsko. 

powiało optymizmem…
zdaję sobie sprawę, że nie można wrzucić wszystkich do jed-

nego worka. rozmaite są ludzkie losy, różne okoliczności wpły-
wają na decyzje żołnierzy. staramy się jednak wszystko tak uło-
żyć, żeby żaden wartościowy, chcący dalej służyć w wojsku ofi-
cer nie pozostał bez propozycji odpowiedniego stanowiska.

ważnym elementem w służbie wojskowej jest dyspozycyj-
ność. Żołnierze oczekują jednak także przewidywalności 
kariery.

staramy się wprowadzić pewne elementy, znane z przeszło-
ści jako tak zwany złoty fundusz. pomysł polega na wytypowa-
niu grupy młodszych oficerów, którym stawiano by wysoko po-
przeczkę. ich ścieżka kadrowa, jeśli spełniliby określone wa-
runki, prowadziłaby w przyszłości na najwyższe stanowiska.

jak dziś na nie dobiera się kandydatów?
przede wszystkim nie ma ich w nadmiarze. z różnych powo-

dów, między innymi w efekcie polityki personalnej prowadzo-
nej w przeszłości. jesienią 2011 roku odeszło dwóch dowód-
ców dywizji. nie miałem wówczas banku rezerw, z którego 
mógłbym wybrać odpowiednich następców.

czy to przyczynek do kolejnej reformy?
jestem za tym, żeby przebieg kariery był przejrzysty, a zara-

zem zróżnicowany. Uzdolniony oficer dowodziłby brygadą, na-
stępnie by przechodził do sztabu na stanowisko szefa zarządu, 
stamtąd do dowództwa natowskiego, żeby po powrocie do kra-
ju dowodzić dywizją. z dywizji droga prowadziłaby go, po-
wiedzmy, do narodowego Uniwersytetu obrony w waszyngto-
nie, a później mógłby zostać zastępcą dowódcy generalnego sił 
zbrojnych. idealną sytuacją byłoby punktowanie służby na ko-
lejnych stanowiskach.

czy są armie, w których udało się taki idealny model służ-
by stworzyć?

Często rozmawiam na ten temat z ministrami obrony i do-
wódcami z sił zbrojnych innych państw. znam dobrze sytuację 
w armiach amerykańskiej, francuskiej czy niemieckiej. Tam też 
zdarzają się zaskakujące dymisje i zmiany. nikt w dzisiejszych, 
bardzo trudnych czasach nie ma pod tym względem pełnego 
komfortu służby.

MoDeleM 
DocelowyM 
jest jedna 
uczeLnia 
wojskowa 
kształcąca 
oficerów  
dLa całych sił 
zbrojnych
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zanim zostanie się generałem, trzeba rozpo-
cząć służbę jako szeregowy. a jak szeregowy 
będzie byle jaki, to nie wyrośnie z niego wspa-
niały generał. cieszymy się z dużej liczby chęt-
nych do służby, ale narzekamy, że nie trafiają 
do niej najlepsi.

kandydaci do armii, szczególnie zawodowej, są 
sprawą fundamentalną. jesteśmy zadowoleni z ich 
liczby, chociaż wiemy zarazem, że decyduje o niej 
sytuacja na rynku pracy. ludzie wiążą z wojskiem 
swoje nadzieje, bo oferuje ono stabilną, a równo-
cześnie atrakcyjną pracę. oczywiście armia po-
winna umieć zadbać o to, by w jej szeregi przyj-
mowani byli najlepsi kandydaci, nie tylko pod 
względem umiejętności zawodowych, lecz także 
motywacji.

ktoś jednak musi zaszczepić w młodych  
ludziach tę ideową motywację, patriotyczną  
postawę.

współpracujemy z klasami mundurowymi  
w szkołach, harcerstwem, strzelcem i innymi or-
ganizacjami proobronnymi. wojsko czy minister-
stwo obrony nie zastąpią jednak systemu wycho-
wawczego, którego elementami są szkoła, rodzina, 
kościół, rozmaite instytucje formujące młodych lu-
dzi do życia, do służby publicznej, nie tylko do 
wojska.

kłopot w tym, że odpowiednio ukształtowani 
kandydaci, tak zwani urodzeni żołnierze, mają 
trudności, żeby dostać się do armii.

za granicą bardziej ceni się traktowanie wojska 
nie jako przygody, lecz ciężkiej służby. nie widzę 
sensu w tworzeniu systemu, w którym punktowali-
byśmy życie cywilne kandydatów. ile bowiem 
punktów przydzielić za udział w grach asG, a ile 
za służbę w harcerstwie?

w kolejce do armii wszyscy zatem będą równi?
Uczniowie klas mundurowych często na przy-

kład oczekują, że będą traktowani w preferencyjny 
sposób na etapie rekrutacji do szkół oficerskich. 
nie możemy się jednak na to zgodzić, bo klasy 
mundurowe nie są powszechne. Dlaczego ktoś  
z miejscowości, gdzie ich nie ma, miałby być po-
krzywdzony? Bałbym się również stowarzyszeń 
powstających jedynie po to, by przyznawać punkty 
mające ułatwić dostanie się do wojska.

w jednych regionach jest nadmiar kandyda-
tów, a w innych niedobór. Nie sprawdza się te-
rytorialny system werbunku. Może powinno się 
zatem wprowadzić centralny system rejestracji 
kandydatów? 

system rekrutacji do wojska powinien być bar-
dziej elastyczny. Duża odpowiedzialność spoczy-
wa na wojskowych komendach uzupełnień, które 
przez dziesięciolecia wyszukiwały tych, którzy 

kiedy po 
jedenastu Latach 
wróciłem 
do resortu 
w roLi ministra, 
zauważyłem 
ogromne zmiany 
w wojsku, 
właśnie 
w obszarze 
mentaLnym
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próbowali się od wojska wymigać. Chciałbym, że-
by to się zmieniało, by wkU potrafiły zachęcić 
młodych ludzi do służby i miały większą zdolność 
oceny predyspozycji kandydatów. Bardzo mi się 
podoba na przykład rozwiązanie z Żagania, gdzie 
w tym samym budynku na dole znajduje się mu-
zeum pancerne, a na piętrze wkU.

jedni nie mogą się dostać do wojska, a inni 
z niego uciekają. w ostatnich latach spora gru-
pa żołnierzy zrezygnowała ze służby.

Udało się zahamować ten proces. podejmowali-
śmy jako resort różne działania, ale moim zdaniem 
o opuszczaniu szeregów wojska w ostatnich latach 
decydował rynek pracy. w szczytowym okresie 
odejść, czyli w 2011 roku, prawie połowa zdejmu-
jących mundur nie miała jakichkolwiek uprawnień 
emerytalnych. opuszczali koszary, bo mieli oferty 
atrakcyjniejszej pracy.

Motywacją nie była więc służba ojczyźnie, tylko 
względy materialne.

nie oceniam tych decyzji, bo różnie toczą się 
ludzkie losy, ale takie zjawiska uczą nas pokory 
wobec rzeczywistości. nie ma prostego mechani-
zmu, po którego uruchomieniu wkU będą nam 
przyprowadzały zmotywowanych patriotów, 
chcących całe życie poświęcić służbie.

jednym z filarów armii zawodowej jest rezerwa. 
Nam, niestety, system powoływania i szkolenia 
rezerwy na razie nie wyszedł. stworzenie w jed-
nostkach wakatów obsadzanych przez żołnierzy 
Narodowych sił rezerwowych też nie było do-
brym pomysłem. 

Chcemy przeformowywać nsr, które – wbrew 
woli twórców – stały się wielką służbą kandydac-
ką dla chętnych do służby zawodowej. Bezsen-
sowne jest też umieszczanie eneserowca w zawo-
dowej drużynie, więc chciałbym tak zmienić sys-
tem, by powstawały jednostki nsr.

docelowo Nsr ma liczyć 20 tysięcy żołnierzy. 
Nie za mało?

armie zawodowe zawsze mają kłopot z ograni-
czonymi zasobami rezerwistów. Dlatego prowa-
dzimy prace nad zbudowaniem całkowicie nowego 
modelu rezerwy dla sił zbrojnych. Takiego, który 
w razie mobilizacji nie straci z pola widzenia 
głównego jej zaplecza – żołnierzy, zachowujących 
po odejściu ze służby status rezerwistów.

w innych krajach przywiązuje się do tego dużo 
większą wagę. 

w ostatnich latach we Francji podjęto decyzje 
mające na celu wzmocnienie systemu rezerw. 
mam świadomość, że u nas nie będzie to łatwe. 
wskazuje na to budzący emocje powrót do ćwi-
czeń rezerwistów, zaproponowany przez radę mi-
nistrów. pojawiły się natychmiast setki e-maili, 
zwykle krytycznych.

to też „zasługa” wojska, które często nie wie-
działo, co robić z powołanymi rezerwistami.

zdaniem dowódców, z którymi o tym rozma-
wiałem, doświadczenia rezerwistów wzywa-
nych na ćwiczenia przez ostatnie lata przypo-
minały udział tytułowego bohatera „Czterdzie-
stolatka” w operacji „Bankiet”. Fikcja i strata 
czasu. Dlatego regulacja obowiązująca w tym 
roku dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy mają 

związek z wojskiem, a nie przypadkowo wylo-
sowanych.

trzeci ogromnie ważny obszar, obok naboru 
właściwych kandydatów do wojska i efektywne-
go szkolenia rezerw, to szkolnictwo wojskowe. 
jak dotąd, na próbach reformowania naszych 
uczelni polegli kolejni ministrowie. 

nie wiem, czy poza likwidacją części szkół 
ktoś efektywnie podejmował próbę przeprowa-
dzenia reformy szkolnictwa wojskowego. Dziś 
sytuacja jest znacznie trudniejsza niż była kilka 
lat temu, chociażby dlatego, że uczelnie wojsko-
we faktycznie stały się cywilnymi. przewaga cy-
wilnych studentów jest ogromna – dwadzieścia 
dwa tysiące na dwa tysiące słuchaczy wojsko-
wych. nie jest to dobra sytuacja i potrzebne są 
zmiany. wiceminister Czesław mroczek i generał 
Bogusław pacek pracują nad nimi.

z jakim skutkiem?
jak dotąd, przeprowadzili bardzo dokładną dia-

gnozę sytuacji.
 

co zatem należałoby zrobić?
skonsolidować szkolnictwo wojskowe, wyraźnie 

wyodrębniając funkcję kształcenia oficerów. od tej 
konsolidacji nie uciekniemy, chociażby ze wzglę-
du na tendencje demograficzne, ale wszystko trze-
ba robić bardzo odpowiedzialnie. potrzeba spokoju 
i wielkiej ostrożności, rozwiązań ewolucyjnych,  

armia

każdy oficer Dobrze wyPełniający swe obowiązki 
w centraLnych strukturach otrzyma propozycję 
służby aLbo w nowych dowództwach, aLbo w dywizji 
czy brygadzie
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indywidualnego potraktowania każdej uczelni z uwzględnie-
niem jej odrębności i specyfiki. należy też mieć na uwadze dal-
sze kształcenie młodzieży na kierunkach cywilnych, bo za nią 
idą pieniądze od ministra nauki, dzięki którym w znacznym 
stopniu utrzymują się wojskowe szkoły wyższe. 

w efekcie mamy absolwentów wojskowej akademii tech-
nicznej lub akademii obrony Narodowej niemających nic 
wspólnego z wojskiem.

minister Barbara kudrycka powiedziała mi – może był to je-
dynie żart – że na którejś z wojskowych uczelni jest kierunek 
kosmetologia. minister nauki i szkolnictwa wyższego dąży do 
tego, żeby uczelnie wojskowe koncentrowały się na kierunkach 
związanych z bezpieczeństwem państwa.

a do czego dąży minister obrony narodowej? 
Dla mnie modelem docelowym jest jedna uczelnia wojskowa 

kształcąca oficerów dla całych sił zbrojnych. po to bowiem 
przeprowadzamy reformę, tworzymy Dowództwo Generalne, 
by lotnicy nie skupiali się jedynie na działaniach w powietrzu, 
lądowcy – na lądzie, a marynarze – na wodzie. już na poziomie 
podstawowej edukacji przyszłym oficerom trzeba wpajać trak-
towanie sił zbrojnych jako całości.

gdzie ostatecznie kształcilibyśmy oficerów? 
Dobrym modelem byłoby oparcie wojskowego szkolnic-

twa wyższego na wojskowej akademii Technicznej. atuta-
mi tej uczelni są wielkie zaplecze, ogromny bufor finansowy 
w postaci grantów, dający połowę jej dochodów, nieodległy 
poligon w wesołej. pozostałaby kwestia relacji z akademią 
obrony narodowej, zdynamizowaną ostatnio przez nowego 
komendanta. powstała nawet koncepcja utworzenia na bazie 
aon-u akademii bezpieczeństwa narodowego. inne resorty 
nie akceptują jednak takiego rozwiązania, bo każdy ma swo-
ją szkołę.

a co stałoby się z cywilami studiujący-
mi na wat?

powinni nadal tam studiować, żeby-
śmy mogli utrzymywać wielką uczelnię. 
nie potrzebujemy bowiem tak wielu ofi-
cerów, aby zapełnić wojskowymi słucha-
czami przestrzeń całej szkoły. 

pana koncepcje są dość rewolucyjne…
wiem, jak powinno wyglądać szkol-

nictwo wojskowe i wspólnie ze współpra-
cownikami doprowadzę do jego zrefor-
mowania, prędzej czy później.

czy można określić terminy kolejnych 
działań w tej materii? 

z szefem Biura Bezpieczeństwa na-
rodowego ministrem stanisławem ko-
ziejem uzgodniliśmy, że chcielibyśmy, 
aby do końca roku pewne elementy 
zmian wojskowych uczelni były na tyle 
dopracowane, by móc rozpocząć o nich 
dyskusję z ministrem nauki i szkolnic-
twa wyższego.

wielkie emocje wzbudza również modernizacja techniczna, 
na którą w najbliższym dziesięcioleciu zostanie przeznaczo-
nych około stu miliardów złotych. czy na etapie dozbraja-
nia armii da się pogodzić interesy polskiego przemysłu 
zbrojeniowego z interesami resortu obrony narodowej? 

nie ma czarodziejskiej różdżki pomagającej rozwiązać takie 
sprawy. szczególnie jeśli chodzi o duże przedsięwzięcia, usiłu-
jemy z wielką starannością zidentyfikować, co jesteśmy w sta-
nie zrobić w kraju, a w co nie ma sensu się angażować. kraje 
większe i bogatsze od nas też tak postępują. Francja czy niem-
cy nie wstydzą się kupować licencji, a nawet gotowych produk-
tów za granicą. 

Nasz przemysł nie zawsze oferuje rozwiązania na najwyż-
szym poziomie, ale z pewnością oczekuje na propozycję 
współpracy.

w polskim przemyśle zbrojeniowym można czasem spotkać 
się z przekonaniem, że wszystko da się u nas wyprodukować.  
a jeśli czegoś nie mamy, to najlepiej zróbmy za kilkaset milio-
nów złotych program badawczo-rozwojowy trwający pięć lat. 
podstawą działania resortu obrony narodowej jest identyfikacja 
tego, co naprawdę możemy opracować i zamówić w kraju,  
a w co nie ma sensu się angażować, bo zmarnujemy publiczne 
pieniądze i nie poprawimy jakości wyposażenia armii.

ogromnie ważna jest tu przejrzystość w działaniu. 
Trzeba więc przekonująco tłumaczyć, dlaczego pewne rze-

czy musimy zamawiać za granicą, równocześnie szukając in-
nych korzyści dla przemysłu krajowego. okrętów podwodnych 
u nas nie zbudujemy. rzecz w tym, by ich producent zamówił 
w polskim przemyśle stoczniowym coś, co my potrafimy do-
brze zrobić. 

Można też włączyć nasze zakłady w kooperację.
musimy zmienić nasze relacje z prze-

mysłem nie tylko z tego powodu, że ar-
mia będzie składała duże zamówienia, 
więc nasi producenci powinni z tego sko-
rzystać. polska powinna również uczest-
niczyć w zapowiadanym procesie konso-
lidacji europejskiej zbrojeniówki. nie  
w ten sposób jednakże, że sprzedamy na-
sze zakłady. Godzien polecenia jest przy-
kład firm hiszpańskich, które zaistniały 
na rynku zbrojeniowym na miarę swoich 
możliwości.

Hiszpanie znakomicie określili obsza-
ry produkcji, które mogą być ich naro-
dową specjalnością i między innymi 
postawili na przemysł stoczniowy…

…a przemysł lotniczy Hiszpanii jest 
dziś częścią europejskiego koncernu 
eaDs, hiszpańskie zakłady pancerne 
wchodzą zaś w skład europejskiej „od-
nogi” General Dynamics. Hiszpanie 
mają udziały w airbusie, gdzie wyko-
rzystali niszę w produkcji samolotów 
transportowych. musimy również zdefi-
niować, co w polsce powinno być naro-

t o m a s z 
s i e m o n i a k 

urodził się w 1967 roku w wałbrzychu. 

ukończył wydział handlu zagranicznego 

szkoły głównej handlowej w warszawie, był 

też stypendystą uniwersytetu w duisburgu. 

podczas studiów rozpoczął działalność politycz-

ną w niezależnym związku studentów.  

w latach dziewięćdziesiątych był członkiem 

kongresu Liberalno-demokratycznego, następ-

nie unii wolności, a obecnie jest politykiem 

platformy obywatelskiej. piastował funkcje wi-

ceprezydenta warszawy i wicemarszałka woje-

wództwa mazowieckiego. był również dyrekto-

rem programu 1 tVp, a w latach 1998–2000 

dyrektorem biura prasy i informacji mon. w ro-

ku 2007 został powołany na stanowisko sekre-

tarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrz-

nych i administracji. od sierpnia 2011 roku 

jest ministrem obrony narodowej. 

w i z y t ó w k a
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dowe, a co powinniśmy włączyć w struktury wielonarodowe, 
tak aby być istotnym podmiotem na europejskim rynku, jak 
Hiszpanie.

przemysł jednak narzeka na brak zainteresowania jego 
ofertami ze strony ministerstwa obrony.

niestety związane jest to z bagażem doświadczeń, raczej ne-
gatywnych niż pozytywnych. projekty tworzone przez prze-
mysł często rozmijały się z oczekiwaniami wojska. niekiedy 
były przygotowywane pod media, nikt nie składał na nie zamó-
wień. Firma opracowywała produkt, bo otrzymała grant. a to 
nie zakłady będą określać, czego my chcemy, narzucać produk-
ty, z którymi nie wiemy, co zrobić.

trzeba się jednak dogadać …
przy okazji stu dni rządu ustanowiliśmy pięć zasad współ-

pracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. i wydaje mi się, 
że nastąpił duży postęp. Dziś zupełnie inaczej rozmawia się 
nam z producentami.

czego więc resort oczekuje od firm?
Chcemy, by zaczęły myśleć „projektami” – wojsko opisuje 

projekt, a producenci odpowiadają na nasze oczekiwanie. po-
winni powiedzieć, co mogą zrobić sami i z kim muszą się 
związać, by uzyskać brakujące technologie. nie ma nic wsty-
dliwego w stwierdzeniu, że jest potrzebny zewnętrzny partner. 
Trzeba skończyć z mitami, że jesteśmy mocni w jakichś kate-
goriach produktów zbrojeniowych. nie należy też iść w drugą 
stronę, czyli wszystkiego importować.

a gdzie widzi pan największe słabości naszej zbrojeniówki?
Dobrym przykładem takich słabości są rakiety przeciwlotni-

cze. nie udawajmy, że zrobimy jakieś w polsce, poza tymi  
o bardzo krótkim zasięgu, czyli poza Gromem i piorunem. 
przy okazji modernizacji systemu obrony powietrznej powinni-
śmy, jak wcześniej mówiłem, sprawdzić, co umiemy zrobić sa-
mi, a co we współpracy z partnerami zewnętrznymi. jednocze-
śnie powinniśmy pogodzić się z tym, że są też takie obszary,  
w które nie mamy co wchodzić, bo brakuje nam potencjału 
w tej dziedzinie. 

czy dobrze wykorzystujemy członkostwo w ue i Nato? 
prawie nie istniejemy w znaczących międzynarodowych 
programach wojskowych. 

To niesłuszne stwierdzenie. Uczestniczymy w 18 projektach 
smart defence i w pięciu pooling and sharing. zadeklarowali-
śmy przystąpienie do natowskiego programu dalekiego rozpo-
znania obiektów naziemnych z powietrza aGs. przy okazji 
programu śmigłowcowego również padły pewne propozycje. 
podpisaliśmy też list intencyjny dotyczący programu tankowa-
nia w powietrzu. Uważam, że to jest przyszłość.  

a programy cięższej wagi? 
wielokrotnie mówiłem, publicznie i na spotkaniach mini-

strów obrony naTo czy Ue, że jeżeli smart defence i pooling 
and sharing nie będą dotyczyły naprawdę spraw ciężkiej wagi, 
to sobie odnotujemy, że coś razem robimy, ale to nie będzie 
żadna nowa jakość. Dlatego staramy się też angażować w duże 
i kosztowne programy. Decyzje o aGs i tankowaniu w powie-
trzu są z roku 2012.       n

Zamówienia można składać: 
• e-mailem: prenumerata@zbrojni.pl  

• listownie: Wojskowy Instytut Wydawniczy,  
00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97  

• telefonicznie: +4822 684 04 00

Warunkiem wysyłki jest wpłata 32,50 zł na konto:  
23 1130 1017 0020 1217 3820 0002

Szanowni 
Czytelnicy!

Koszt prenumeraty 
5 wydan „Polski Zbrojnej”�

(od sierpnia do grudnia 2013 roku)

´

to tylko

32,50 zl∕
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czym po reformie struktur dowodzenia 
będzie zajmował się inspektorat wojsk lądowych?

jedna z nowo utworzonych komórek w Do-
wództwie Generalnym rodzajów sił zbroj-
nych to inspektorat wojsk lądowych. „Bę-

dzie odpowiadał za organizację, przygotowanie, 
prowadzenie, analizę i ocenę szkolenia jednostek 
wojsk lądowych”, twierdzi pułkownik sławomir 
waliszewski, jeden z trzech oficerów z zespołu 
do spraw nowego systemu kierowania i Dowo-
dzenia siłami zbrojnymi rp.

trzy zarządy
pion szkolenia Dowództwa wl składa się 

z szefostw wojsk pancernych i zmechanizowa-
nych, rakietowych i artylerii, obrony przeciwlot-
niczej, inżynieryjnych, aeromobilnych, obrony 
przed bronią masowego rażenia oraz między in-
nymi oddziałów szkolnictwa wojskowego, plano-
wania i koordynacji, a także bazy szkoleniowej.

zgodnie z koncepcją reformy inspektorat 
wojsk lądowych zostanie zorganizowany nieco 
inaczej. planiści kreślący nowe struktury postano-
wili, że będzie miał trzy zarządy – wojsk pancer-
nych i zmechanizowanych, rakietowych i artylerii 
oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych. jeśli 
chodzi o pozostałe rodzaje wojsk, których sprzęt 
i wyposażenie są w różnych rodzajach sił zbroj-
nych, to odpowiedzialne za nie zarządy będą 
w inspektoracie rodzajów wojsk. Tam znajdą się 
rozpoznanie i walka elektroniczna, dowodzenie 
i łączność, saperzy, przeciwlotnicy, chemicy 
i służba zdrowia. „Chodzi o tak zwane funkcje ge-
storskie, które po reformie zostaną skupione 
w Dowództwie Generalnym rodzajów sił zbroj-
nych. wszystkie inspektoraty będą gestorami 
sprzętu charakterystycznego dla danego rodzaju 
sił zbrojnych”, wyjaśnia pułkownik waliszewski. 
Dodaje, że te zmiany strukturalne nie będą odczu-
walne dla żołnierzy poniżej dowództwa dywizji, 
a tamtejsze sztaby mają zostać wzmocnione. zde-
cydowano się także na ponowne podporządkowa-

nie dowódcom dywizji jednostek artyleryjskich 
i przeciwlotniczych, a w przyszłości być może 
także inżynieryjnych. powinno to zapewnić opty-
malne warunki do organizacji szkolenia operacyj-
no-taktycznego na tym poziomie.

struktura zarządów pozostanie tradycyjna, 
czyli każdy z nich będzie miał swoje oddziały 
i wydziały, zorganizowane stosownie do no-
wych zadań i obowiązków. „Chcemy poprawić 
to, co do tej pory działało słabo albo nie działa-
ło wcale. jesteśmy w stałym kontakcie ze 
wszystkimi szefostwami i sztabem Dowództwa 
wojsk lądowych oraz pozostałych rodzajów sił 
zbrojnych”, mówi pułkownik. „wyselekcjono-
waliśmy ponad trzy setki dokumentów, które 
będą musiały zostać uaktualnione – od ustaw, aż 
po rozporządzenia ministra oraz dokumenty 
doktrynalne i organizacyjne sankcjonujące 
i usprawniające zachodzące zmiany. Te prace 
zajmą więcej niż pół roku”.

podstawą szkoleNie
inspektor wl będzie się skupiał na szeroko ro-

zumianym procesie szkolenia wojsk. „wracamy 
do zatraconej kiedyś idei, żeby odpowiadał za to 
dowódca jednostki. Chcemy, aby zasada dowo-
dzisz – szkolisz – odpowiadasz znalazła pełne od-
zwierciedlenie w rzeczywistości”, stwierdza puł-
kownik. system ten powróci jednak w odmienio-
nej rzeczywistości, ponieważ dowódcy zostali od-
ciążeni – przestali odpowiadać za stronę logi-
styczną funkcjonowania jednostki. ochroną 
obiektów, ich remontami i sprzątaniem, a także 
obsługą finansową zajmują się wojskowe oddziały 
gospodarcze. 

„nieprawdziwe są pojawiające się głosy, że zo-
stanie zlikwidowany pion szkolenia”, podkreśla 
pułkownik waliszewski. „przecież inspektorat 
wojsk lądowych, tak jak i pozostałe inspektoraty, 
z racji swej funkcji będzie odpowiadał za proces 

Szkoleniowy kombinat

• opracowywanie propozycji roz-

woju i organizacji podległych 

rodzajów wojsk, ich uzbroje-

nia i wyposażania oraz opera-

cyjno-taktycznego wykorzysta-

nia, a także współdziałanie 

w opracowywaniu planu ope-

racyjnego i mobilizacyjnego 

rozwinięcia tych wojsk;
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przygotowania żołnierzy. słowo «szkolenie» nie musi znajdo-
wać się w jego nazwie”. 

po reformie inspektor będzie w pewnym sensie kontynu-
ował działania dzisiejszego szefa szkolenia, ale otrzyma in-
ne kompetencje i zadania. z pewnością nie będzie pełnił 
funkcji dowódczej, bo ta została zarezerwowana dla dowód-
cy generalnego.

w nowym systemie wzrosną rola i kompetencje dowódców 
dywizji oraz samodzielnych brygad, dysponujących bardziej 
rozbudowanymi niż obecnie sztabami. Twórcy reformy uwa-
żają, że generałowie na tych stanowiskach są kompetentnymi 
oficerami i dowódca generalny, powierzając im zadania i za-
pewniając warunki do ich wykonania, pozostawi zarazem 
swobodę w doborze metod. w konsekwencji będzie można 
zrezygnować z mnóstwa meldunków, wytycznych, spotkań, 
narad i odpraw. element nadzoru przełożonych nad poczyna-
niami dowódców, jak podkreślają reformatorzy, będzie jed-
nak na pewno zachowany.

walorem nowej struktury Dowództwa Generalnego ma być 
też osiągnięcie bliższej współpracy między rodzajami sił 
zbrojnych. wojskowi podkreślają, że w działaniach połączo-
nych brygad i dywizji już są na przykład elementy naprowa-
dzania lotnictwa. idea bliższej współpracy pojawi się także na 
wyższym poziomie, w Dowództwie Generalnym. w inspek-
toracie rodzajów wojsk i inspektoracie szkolenia będą bo-
wiem współpracować przedstawiciele wojsk lądowych, sił 
powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej.

skupieNie koMpeteNcji
inspektorat wojsk lądowych będzie miał w swej struk-

turze trzech gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
którymi będą szefowie jego zarządów. „To jest bardzo 
ważne. obecnie gestorzy są rozrzuceni w różnych miej-
scach sił zbrojnych, co utrudnia koordynację planowania 
rozwoju”, zauważa współtwórca nowych struktur.

reformatorzy zgodnie przyznają, że ich najtrudniej-
szym zadaniem będzie przełamanie obawy przed tak da-
leko idącymi zmianami. „nie demonizował-
bym tego. znam wielu oficerów w wojskach 
lądowych, którzy pracowali za granicą, 
w strukturach nowocześniejszych, lepiej zorga-
nizowanych niż nasze i lepiej wykorzystują-
cych środki techniczne. i myślę, że ich nie bę-
dzie trzeba przekonywać do zmian”, podkreśla 
z optymizmem pułkownik waliszewski. 

główne 
zaDania 
inspektoratu 
wojsk 
Lądowych

• kierowanie procesem wdrażania regulaminów, programów 

szkolenia, podręczników i instrukcji oraz sprawowanie nad-

zoru nad ich przestrzeganiem;

• wytyczanie kierunków szkolenia 

bojowego pododdziałów podle-

głych rodzajów wojsk, określa-

nie zasad działalności meto-

dyczno-szkoleniowej;

• opracowywanie planów 

i programów szkolenia 

bojowego żołnierzy re-

zerwy oraz żołnierzy na-

rodowych sił rezerwo-

wych;

insPektor wl 
będzie się 
skupiał na 
szeroko 
rozumianym 
procesie 
szkoLenia 
wojsk

• planowanie ćwiczeń 

z wojskami i innego ro-

dzaju szkoleń specjali-

stycznych w układzie 

międzynarodowym pod-

ległych rodzajów wojsk;

• składanie wniosków 

w sprawach ujęcia 

w programach moderni-

zacji technicznej, a także 

w planach prac rozwojo-

wych i wdrożeniowych 

uzbrojenia i sprzętu woj-

skowego oraz środków 

bojowych – w stosunku 

do których inspektorat 

wojsk Lądowych spełnia 

funkcję gestora – oraz 

ich zakupów.
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niewielki zwiad wojsk antysaddamowskiej koalicji, 
składający się z kilkudziesięciu żołnierzy z elitar-
nego brytyjskiego regimentu kawalerii Blues and 
royals, żwawo przemierzał kamienistą pustynię 

niedaleko Basry. amerykański wywiad poprzedniego dnia 
poinformował angielskie dowództwo, że na północ od miasta 
wykryto kilka wyrzutni pocisków sCUD. Brytyjczycy mieli 
je zlokalizować i jeśli będzie to możliwe, zniszczyć. Gdyby si-
ły irackie okazały się za duże, w gotowości miała być przez ca-
ły czas para szturmowych samolotów a-10 Thunderbolt ii  
z amerykańskiej 190 eskadry myśliwskiej. Żołnierze pokony-
wali kolejne kilometry, a irakijczyków ciągle nie było widać. 

k r z y s z T o F  w i l e w s k i

sIEć POROZU MIENIA
nie słychać ryku czołgowych silników, świstu przelatujących kul czy pokrzykiwań dowódców. 
cwiX 2013, najważniejsze w tym roku ćwiczenia sojuszu północnoatlantyckiego, 

dzieją się w wirtualnej rzeczywistości sieciocentrycznych systemów dowodzenia.

nagle na jadące gęsiego dwa rozpoznawcze czołgi FV107  
i dwa transportery opancerzone FV103 spartan z nieba zaczę-
ły spadać 30-milimetrowe pociski. Brytyjscy zwiadowcy nie 
zdążyli zareagować, gdy wokół pojazdów wybuchły rakiety. 
ryku zawracających do kolejnego ataku samolotów nie można 
było jednak pomylić z niczym innym. patrol wzięła na cel para 
amerykańskich a-10…

ŚMiertelNa poMyłka
opisany przypadek „friendly fire” z 28 marca 2003 roku 

kosztował życie jednego brytyjskiego żołnierza, a pięciu innych 
zostało ciężko rannych. kto wie, czy straty nie byłyby większe, 
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sIEć POROZU MIENIA

nato jest już 
bLisko osiągnięcia 
wymarzonej 
interoperacyjności

u
s
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o
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gdyby nie bohaterstwo jednego ze zwiadowców, któremu udało 
się dostać do środka płonącego czołgu i w ostatniej chwili przed 
kolejnym atakiem a-10 nadać przez radio sygnał mayday.

atak amerykańskich samolotów a-10 na brytyjski patrol jest 
doskonałym przykładem, jak w dobie automatyzacji systemów 
dowodzenia, wszechobecnych komputerów, które opanowały 
zarządzanie polem walki w stopniu absolutnym, istotna jest 
współpraca i komunikacja między sojuszniczymi armiami.  
w tym wypadku zawinił brak wiedzy amerykańskich koordy-
natorów lotów o dokładnej pozycji brytyjskiego patrolu. kiedy 
piloci zameldowali swojemu dowództwu o wykryciu, niestety 
błędnym, irackiego patrolu, skierowano ich do boju.

jak mogło do tego dojść, skoro wszystkie liczące się armie 
na świecie dysponują sieciocentrycznymi systemami dowodze-
nia C4isr (Command, Control, Communications, Computers, 
intelligence, surveillance and reconnaissance), dzięki którym 
dowódcy mają pełną wiedzę o tym, co dzieje się z podległymi 
żołnierzami, w tym o ich dokładnej pozycji? Czy nie można 
połączyć ze sobą systemów dowodzenia z różnych krajów? 
owszem, można, ale to nie jest takie proste, jak się wydaje.

pierwsze kroki
nad rozwiązaniem tego problemu naTo pracuje już dwa-

dzieścia lat! jako pierwsi kłopoty z kompatybilnością syste-
mów dowodzenia i łączności dostrzegli na własnym podwórku 
amerykanie. w 1994 roku uruchomili program joint warrior 
interoperability Demonstration, który miał doprowadzić do zu-
nifikowania istniejących w Us army systemów łączności i do-
wodzenia. europa postanowiła dołączyć się do tego programu 
rok później i w ten sposób w niemczech odbyły się pierwsze, 
międzynarodowe warsztaty z interoperacyjności wojsk łączno-
ści i informatyki – „Combined endeavor ’95”.

niestety początkowy zapał, żeby ujednolicić systemy dowo-
dzenia, tak aby działały na przykład z wykorzystaniem tych sa-
mych baz danych, używały tego samego języka sieciowego, 
bardzo szybko zgasł. sporo w tym winy amerykanów, którzy 
próbowali narzucić reszcie naTo swoje pomysły i standardy. 
europa powiedziała „nie” i większość krajów członkowskich 
pracowała dalej nad systemami C4isr samodzielnie. efekty 
tych decyzji było widać zarówno w iraku, jak i afganistanie. 
nic dziwnego, skoro nawet na wspólnych wielonarodowych 
misjach armie mają trudności z komunikacją, chociaż narodo-
we systemy C4irs dostarczają podobnych informacji. Cieka-
we, że dopiero w 2002 roku na szczycie w pradze naTo uzna-
ło doprowadzenie do bezproblemowej komunikacji pomiędzy 
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narodowymi systemami dowodzenia za 
jedno ze strategicznych wyzwań stoją-
cych przed sojuszem. powołano do ży-
cia agencję naTo do spraw konsulta-
cji, Dowodzenia i kierowania (naTo 
Consultation, Command and Control 
agency, nC3a). miała ona zająć się 
opracowaniem standardów technicz-
nych, które musiałyby spełniać wszyst-
kie narodowe systemy dowodzenia.  

od 2004 roku nC3a oraz allied 
Command Transformation (strategicz-
ne Dowództwo naTo do spraw Trans-
formacji) organizują ćwiczenia, na któ-
rych są testowane, badane i oceniane 
systemy dowodzenia i łączności. po-
czątkowo ćwiczeniom nadano krypto-
nim Cwi – Coalition warrior interope-
rability. z czasem, aby podkreślić ich 
wyjątkowy, naukowo-badawczy charak-
ter, otrzymały one nazwę CwiX – od 
słów eXploration, eXperimentation, 
eXamination i eXercise.

testy, testy, testy…
wszystkie CwiX mają bardzo po-

dobny przebieg. wymyślany jest hipote-
tyczny konflikt zbrojny, w który naTo 
musi się zaangażować. w rejon działań 
kierowany jest wielonarodowy sojuszniczy związek taktyczny, 
na przykład dywizja lub brygada, który ma do wykonania kilka 
zadań – od stabilizacyjnych i pokojowych po stricte bojowe. 

w czasie ćwiczeń każde państwo wykonuje powierzone mu 
zadania za pomocą testowanych przez siebie systemów dowo-
dzenia. jeśli jakiś kraj wystawia batalion, to buduje jego sieć 
dowodzenia. jeśli ma dowodzić dywizją, to tworzy jej wirtual-
ny sztab. potem zaczyna się cykl niekończących się testów,  
w których sprawdzane jest nie tylko to, jak narodowe systemy 
współpracują ze sobą, lecz także, jak przygotowane są do dzia-
łania z nadrzędnymi systemami dowodzenia, używanymi obec-
nie przez dowództwo misji naTo w afganistanie. jak to wy-
gląda w praktyce? Batalion francuski wysyła na przykład do 
niemieckiego informacje o pozycji wojsk własnych w prowin-
cji. system nadzorujący ćwiczenia ocenia, czy dane trafiły tam, 
gdzie trzeba, czy system niemiecki odebrał francuskie koordy-
naty poprawnie, jak szybko nastąpił transfer informacji.

po ćwiczeniach każde państwo i każda firma, która pojawi 
się na CwiX ze swoimi rozwiązaniami teleinformatycznymi, 
dostają raport na temat przeprowadzonych podczas warsztatów 
testów. Dane na temat wszystkich systemów otrzymują jedynie 
naczelne Dowództwo naTo do spraw Transformacji (allied 
Command Transformation, aCT) oraz nC3a.

bez koMpleksów
od trzech lat CwiX odbywają się w polsce – w Centrum 

szkolenia sił połączonych (jFTC) w Bydgoszczy. w tym roku 
przyjechało prawie tysiąc żołnierzy z austrii, Bułgarii, Czech, 
Danii, Finlandii, Francji, Holandii, kanady, niemiec, norwe-
gii, polski, rumunii, ze stanów zjednoczonych, szwecji, z Tur-
cji, węgier, wielkiej Brytanii i włoch. jako obserwatorzy  

w CwiX 2013 uczestniczyli również spe-
cjaliści z 11 organizacji i agencji naTo,  
a w charakterze gości byli obecni wojskowi 
z korei południowej i Ukrainy. w warszta-
tach wzięli udział nie tylko ci żołnierze, 
którzy przyjechali do polski. włączyli się  
w nie za pośrednictwem natowskiej sieci 
CFBl net specjaliści z dwudziestu innych 
ośrodków naTo ze stanów zjednoczo-
nych, z kanady, Francji, włoch, wielkiej 
Brytanii, Holandii i niemiec. 

komandor knut Behrends, który jako 
przedstawiciel aCT kierował ćwiczeniami, 
podkreślał, że CwiX to najważniejsze  
w tym roku szkolenie sojuszu. To, nad 
czym kilkuset informatyków pracowało  
w Bydgoszczy przez prawie trzy tygodnie, 
będzie miało bowiem bezpośredni wpływ 
na wszystkie przyszłe operacje natowskie: 
„naszym najważniejszym zadaniem jest 
dopracowanie systemów dowodzenia, z któ-
rych korzystają armie naTo. musimy zda-
wać sobie sprawę z tego, że jedna pomyłka, 
kropka postawiona nie tam, gdzie powinna 
być, może sprawić, że nasz samolot zosta-
nie uznany za wrogi albo nasi żołnierze po-
traktowani jako żołnierze przeciwnika”. 

jak podkreślał podpułkownik peter lu-
eck, pełnomocnik jFTC do spraw CwiX,  

w czasie ćwiczeń nie tylko sprawdzano rozwiązania teleinfor-
matyczne, które już wykorzystują armie biorące udział w warsz-
tatach, lecz także testowano systemy będące dopiero w fazie ba-
dawczo-rozwojowej. Dla wszystkich rozwiązań, bez względu na 
ich stopień zaawansowania, informatycy przygotowali ponad ty-
siąc pięćset hipotetycznych scenariuszy bojowych. 

„sprawdzaliśmy interoperacyjność między 149 oddzielnymi 
systemami we wszystkich fazach operacji wojskowej z zaanga-
żowaniem sił lądowych, powietrznych, morskich, połączonych 
oraz obrony cybernetycznej”, wyjaśniał podpułkownik lueck. 

nasz kraj był jednym z najbardziej aktywnych uczestników 
tegorocznych ćwiczeń CwiX. polska nie tylko była odpowie-
dzialna za przygotowanie części poświęconej obronie cyberne-
tycznej, lecz także intensywnie testowała swoje systemy telein-
formatyczne. Do CwiX przygotowaliśmy aż 14 rozwiązań. 
pod tym względem lepiej od nas wypadli tylko amerykanie 
i niemcy. spośród zgłoszonych do badań systemów – AFCCS 
Topaz, łeba, pTT link 16, Bms Hektor oraz C3is jaśmin  
– najintensywniej testowano ten ostatni. Był podstawowym 
systemem C3i polskiego komponentu bojowego i pełnił funk-
cje integratora innych systemów koalicyjnych, był też jedy-
nym polskim rozwiązaniem w grupie mobile Computing,  
w której testowano rozwiązania mobilne.

sojusz dopracował standardy, które powinny spełniać syste-
my dowodzenia, i wprowadził je w życie zarówno w swoich 
dowództwach, jak i armiach mających już C4isr. To dlatego 
podczas ćwiczeń CwiX 2013 nie sprawdzano, czy narodowe 
systemy dowodzenia nie kłócą się z tymi nadrzędnymi, na-
towskimi; to już zostało wdrożone. Teraz sojusz skupia się na 
dopracowaniu komunikacji tak, aby na polu walki nie zdarzył 
się już taki wypadek jak w 2003 roku w iraku.     n

p a V e L 
m a c k o

celem cwix jest ciągłe doskonalenie interope-

racyjności między sojuszem a jego partnerami 

koalicyjnymi. ćwiczenia doskonale wpisują się 

w koncepcję inteligentnej obrony (smart de-

fence) oraz inicjatywę sił połączonych (connec-

ted forces initiative) poprzez integrowanie  

i udostępnianie zasobów oraz testowanie  

interoperacyjności między krajami członkow-

skimi nato i państwami partnerskimi.

generał dywizji Pavel Macko 

jest dowódcą jftc w bydgoszczy.

c o m m e n t



armiaarmia

Kapitan pilot 
sławomir      Byliniak

t e c z k a  a k t  p e r s o n a L n y c h||

rocznik 1971. miejsce urodzenia: warszawa. 
Dowódca klucza lotniczego – dowódca załogi w 8 Bazie lotnictwa Transportowego.

Zostałem 
żołnierzem 
bo… zawsze 
chciałem zostać 
pilotem 
wojskowym.

Gdybym 
nie został 
żołnierzem, 
byłbym dziś… 
i tak byłbym 
pilotem.

Tradycje 
wojskowe: 
brat mamy 
był lotnikiem.

Moi ulubieni 
autorzy: 
frederick forsyth.

Moja ulubiona 
broń/sprzęt wojskowy: 
casa c-295 m.

Służę 
w wojsku od… 
1990 roku. 

W umundurowaniu polskiego 
żołnierza podobają mi się… 
mundur lotniczy i gapa pilota.

Udział w misjach i ćwiczeniach: 
zabezpieczałem misje na bałkanach, latałem  
do syrii, Libanu, konga, czadu, iraku, afganistanu. 
uczestniczyłem w wielu ćwiczeniach, między
 innymi były to: „elite”, „brilliant arrow”, son 
w capo Verde. poza tym brałem udział 
w akcjach humanitarnych oraz w „akcji serce”.

Edukacja wojskowa: ukończyłem wyższą 
szkołę oficerską sił powietrznych, studia 
podyplomowe na uniwersytecie przyrodniczym 
w Lublinie i na uniwersytecie pedagogicznym 
w krakowie. Moje największe służbowe 

osiągnięcie: służba w 8 bazie
Lotnictwa transportowego.

Moja ostatnia średnia ocena 
z egzaminu z WF-u: 4,5. 

Mój najlepszy przełożony: 
było ich kilku, w tym mój pierwszy 
dowódca w krakowie pułkownik 
czesław kurczyna.

Moje hobby: należę do tych 
szczęściarzy, którzy mogą pracę 
połączyć z pasją.

Za 10 lat będę… mam nadzieje, 
że jeszcze będę latał.

Za 10 lat nasze wojsko będzie… 
w gronie najlepszych armii świata.

Gdybym mógł zmienić coś 
w wojsku… zwiększyłbym 
wydatki na szkolenie 
i wyposażenie.
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m a ł G o r z a T a  s C H wa r z G r U B e r

CICHy KONIEC 
słuŻBy

raport na temat samobójstw w armii ma być gotowy jesienią. 
Czy rozwieje mity narosłe wokół tego zjawiska?

w odstępie kilku miesięcy w okolicach szczecina 
trzech żołnierzy popełniło samobójstwa. profe-
sor stanisław ilnicki, wieloletni szef kliniki 
psychiatrii i stresu Bojowego wim w warsza-

wie, chciał bliżej przyjrzeć się tym tragicznym zdarzeniom. po-
stanowił też zgłębić problem i dlatego badania rozszerzył na 
ostatnią dekadę, objął nimi żołnierzy, którzy począwszy od 
2000 roku targnęli się na własne życie. prace podzielił na dwa 
etapy: pierwszy uwzględniał lata 2000–2009 (do zniesienia po-
boru), drugi lata 2009–2013. profesor wystąpił do naczelnego 
prokuratora o zgodę na dostęp do akt samobójców i rozpoczął 
prace nad raportem, który chce przekazać ministrowi obrony 
narodowej. 

Do 2009 roku (gdy weszła w życie nowa ustawa o prokuratu-
rze) ewidencję samobójstw prowadziła naczelna prokuratura 
wojskowa, która przygotowywała coroczne raporty w tej spra-
wie. Dziś prokuratorzy wojskowi badają tylko te przypadki tar-
gnięcia się na swoje życie, które wydarzyły się na terenie jed-
nostek. a to zaledwie 15 procent takich zdarzeń, do pozosta-
łych doszło poza godzinami służby.

sucHe statystyki
Do rejestru Departamentu wychowania i promocji obronno-

ści mon wpływają informacje o tym, kto popełnił samobój-
stwo, kiedy, ile miał lat, w jakim był stopniu, jak długo służył 
w wojsku, ile miał dzieci, gdzie to się zdarzyło i kto prowadzi 
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to mit, 
że żołnierze
częściej popełniają
saMobójstwo
niż cywiLe

śledztwo. „mamy tylko suche statystyki”, wzdycha profesor  
ilnicki. akta są skromne. niektóre liczą zaledwie trzy kartki. 
„Czy na ich podstawie można powiedzieć coś więcej ponad to, 
że żołnierz się powiesił?”, pyta profesor.

odkąd sprawy samobójstw żołnierzy poza murami koszar 
przejęły prokuratury powszechne, trudno także dociec, czy 
śmierć miała związek ze służbą wojskową. Bada się tylko, czy 
nie zachodzą przesłanki z art. 151 lub 155 kodeksu karnego, 
czyli czy nikt nie nakłaniał tych osób do tego kroku. „Trzeba 
pamiętać, że nie wszystkie samobójstwa popełniane w jednost-
kach są związane z wojskiem”, podkreśla profesor ilnicki.

prokuratura wojskowa dokonywała tak zwanych czynności 
pozaprocesowych – ustalała motywy i okoliczności samobój-

stwa. Gdyby dziś prokuratura cywilna stwierdziła związek za-
machu na własne życie ze służbą, powinna przekazać sprawę 
właśnie prokuraturze wojskowej. „przejrzeliśmy ponad sto akt  
i nie było w nich takiego przypadku”, wyjaśnia ilnicki i przyta-
cza statystyki. w 2009 roku na terenie jednostki miało miejsce 
jedno samobójstwo, poza jej terenem było 15 takich zdarzeń. 
rok później doszło do dwóch w jednostce i czternastu poza mu-
rami koszar. w 2011 roku czterech żołnierzy zabiło się w jedno-
stce, a dziesięciu poza nią. w ubiegłym roku jeden targnął się 
na swoje życie w jednostce, a dziesięciu poza koszarami.

ilnicki zwraca uwagę na ważną zmianę: po 2009 roku wśród 
samobójców widać nadreprezentację chorążych, ta grupa źle 
przyjęła zmiany w wojsku, bo zmieniły one także ich status. 
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akt 
saMobójstwa 
jest impuLsem, 
a impuLs trwa 
kiLka sekund

Chorąży sztabowy był bliższy stopniem oficerowi niż podofi-
cerowi, a w wojsku liczy się hierarchia. „Cóż z tego, że zacho-
wałem pensję, skoro zrobiono mnie sierżantem?”, napisał je-
den z samobójców w liście pożegnalnym do żony.

„Dawnych” samobójców od „aktualnych” różni także nieco 
inny sposób odejścia z tego świata: ci pierwsi przeważnie robi-
li użytek z posiadanej broni, ci drudzy wybierają najczęściej 
śmierć przez powieszenie.

wołaNie o poMoc 
problem odbierania sobie życia przez żołnierzy w polskiej 

armii bada także profesor antoni Florkowski, psychiatra z Uni-
wersytetu medycznego w łodzi, który do pra-
cy zbiorowej o samobójstwach polaków prze-
analizował targnięcia się na własne życie woj-
skowych zawodowych w latach 1978–2010. jak obliczył, przez 
32 lata śmiercią samobójczą zginęło 346 podoficerów, chorą-
żych i zawodowych szeregowych oraz 185 oficerów. razem to 
531 żołnierzy zawodowych, większość przed 35. rokiem życia. 

Florkowski wspomina, jak prosto po studiach trafił do 13 puł-
ku lotnictwa Transportowego w Balicach koło krakowa.  
w pierwszym dniu jego pracy na warcie postrzelił się żołnierz. 
Chciał trafić w ramię, a przestrzelił tętnicę. w karetce, która 
wiozła go do szpitala, przyznał, że nie chciał się zabić, tylko po-
strzelić, aby zwolniono go ze służby. przez pierwsze pół roku 
pracy Florkowskiego w pułku doszło do ośmiu samobójstw: za-
biło się dwóch oficerów i sześciu żołnierzy służby zasadniczej. 
„To było dramatyczne wejście do zawodu dla młodego, 26-let-
niego lekarza, który ma ratować życie. sprawiło, że od 1971 
roku zacząłem badać ten problem”, wspomina profesor.

szczególnie zapamiętał dwa przypadki. w jednostce było 
dwóch oficerów o takim samym nazwisku, jeden dostał awans 
na majora. koledzy pogratulowali drugiemu, bo chcieli się za-
bawić. Gdy następnego dnia mistyfikacja wyszła na jaw, oficer, 
z którego zażartowano, zastrzelił się w swoim gabinecie. Dru-
gi przypadek był związany z zazdrością. szef służby finanso-
wej pociągnął za spust, gdy jedna z pracownic złożyła życzenia 
imieninowe jego rywalowi.

Co trzeci samobójca zostawia list, ale nie wyjaśnia przyczyn 
swego dramatycznego kroku. z badań wynika, że na dziesięciu 
potencjalnych samobójców ośmiu informuje otoczenie o swo-
ich zamiarach. nie chcą umierać, ale nie chcą także pogodzić 
się z sytuacją, w której się znaleźli. widzą tunel, ale nie widzą 
w nim światełka. „sam akt samobójstwa jest impulsem, a im-
puls trwa kilka, kilkanaście sekund. Gdyby w tym momencie 
lub wcześniej samobójca dostał jakieś wsparcie, nie dochodzi-
łoby do tragedii”, tłumaczy profesor Florkowski.

od 1971 roku profesor przebadał ponad dwa tysiące przy-
padków samobójstw w wojsku i stwierdził, że kontakt z psy-
chiatrą lub psychologiem miał co piąty spośród tych, którzy 
targnęli się na własne życie. o pozostałych koledzy mówili, że 
byli smutni, oddawali wartościowe przedmioty, „bo już im nie 
będą potrzebne”, regulowali długi.

„większość samobójców wysyła takie sygnały, ale ratowanie 
siebie pozostawia innym. oni wołają o pomoc. Dobrze by by-
ło, aby środowisko potrafiło odebrać te sygnały i odpowiednio 
zareagować. samobójstwo jest zjawiskiem społecznym, nie da 
się go wyeliminować, bo wojsko jest częścią społeczeństwa. 
można jednak ograniczyć występowanie takich zdarzeń”, uwa-
ża profesor Florkowski.

jak to zrobić? „Trzeba podjąć działania na szczeblu dowo-
dzenia”, odpowiada profesor. i dodaje, że należy obserwować, 
nie zostawiać człowieka samemu sobie, gdy ten ma problem. 
nie wystarczy powiedzieć „weź się w garść”. Trzeba taką oso-
bę zaprowadzić go psychologa lub psychiatry.

Takie działania podjęto w izraelu, gdzie zwiększono liczbę 
wojskowych psychiatrów, dowódcy przechodzą szkolenia, na 
których uczą się, jak wykrywać niepokojące syndromy u pod-
władnych, a nękani przez depresyjne myśli żołnierze w każdej 
chwili mogą zadzwonić pod specjalną „czerwoną linię”. skró-
cono także listę osób, które noszą przy sobie broń. izraelskie 
ministerstwo obrony ujawniło, że przez pierwszą dekadę XXi 

wieku z własnej ręki zginęło 237 wojskowych. w 2012 roku na 
taki krok zdecydowało się 14 osób – najmniej od ćwierćwiecza.

panuje powszechne przekonanie, że wojskowi częściej po-
pełniają samobójstwa niż cywile. „To mit, który wynika z na-
głaśniania śmierci żołnierzy przez media”, twierdzi Florkow-
ski. Takich desperackich kroków w wojsku jest mniej, bo aby 
dostać się do armii, trzeba przejść badania psychologiczne  
– ich wyniki stanowią kryterium selekcji. 

archiwalne statystyki pokazują, że 52,6 procent samobój-
ców w mundurach umarło przez powieszenie, 36,7 procent  
w wyniku postrzału. podcięcie żył, rzucenie się pod pociąg 
czy otrucie lekami wybierało niewiele osób. w 1978 roku od-
setek samobójców wśród żołnierzy zawodowych wyniósł 
25,4 na 100 tysięcy osób. od sierpnia 2009 roku, gdy mamy 
armię zawodową, wskaźnik samobójstw w armii spada. pro-
fesor Florkowski uważa, że dzieje się tak dlatego, że jest lep-
szy dobór kandydatów na żołnierzy. w 2009 roku odsetek sa-
mobójców wśród żołnierzy zawodowych na 100 tysięcy osób 
wynosił 15,5 procent, w 2012 roku spadł do 10,5 procent  
(w ubiegłym roku wyższy był współczynnik samobójstw cy-
wilów, bo wynosił 14,7).

zdaniem profesora ilnickiego „liczba samobójstw w wojsku 
maleje, ale nie da się ich wyeliminować, bo powody, jakie do 
nich skłaniają, nie dotyczą spraw wojskowych”.

wojskowi, którzy odbierają sobie życie, są młodzi, najczę-
ściej w wieku 25–35 lat, cywile mają od 35 do 45 lat lub są to 
osoby starsze. w cywilu na jedno samobójstwo kobiety przy-
padają cztery samobójstwa mężczyzn. profesor Florkowski nie 
spotkał się w wojsku z przypadkiem samobójstwa kobiety. 
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Mniej samobójców

Amerykańska epidemia

w armii zawodowej żołnierze rzadziej popełniają 
samobójstwa. tę tezę profesora antoniego 
florkowskiego potwierdza statystyka.

w 2012 roku życie odebrało sobie 349 amerykańskich żołnie-
rzy. to najwięcej od 2001 roku i więcej niż zginęło w tym czasie 
w afganistanie. z analiz pentagonu wynika, że samobójstwa po-
pełniają najczęściej biali w wieku do 25 lat, z wykształceniem 
poniżej college’u. david rudd, dziekan kolegium nauk społecz-
nych i behawioralnych na uniwersytecie stanu utah, zwraca 
uwagę na to, że samobójstwa coraz częściej popełniają dwa typy 
żołnierzy: weterani wojen w iraku i afganistanie cierpiący na de-
presję czy ptsd lub ci, którzy nie pojechali na wojnę, ale mają 
skomplikowane relacje osobiste, problemy finansowe lub praw-
ne. przewiduje on, że ta tendencja będzie się nasilać. 
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Badania przeprowadzone w Usa i wielkiej Brytanii poka-
zują, że ci, którzy opuszczą szeregi armii, częściej niż inni po-
pełniają samobójstwa (amerykańscy weterani dwa razy czę-
ściej niż cywile). Taką śmiercią ginie więcej wojskowych niż 
podczas misji. profesor Florkowski podkreśla, że jedną z przy-
czyn targnięcia się na swoje życie mogą być przeżycia z misji. 

jednak żołnierze często ukrywają dolegliwości psychiczne. 
nie chcą okazać słabości. wielu z nich nie zgłasza problemów 
psychicznych wojskowym psychologom, bo boją się łatki 
„świr”, bo chcą ponownie pojechać na misję, a gdy dowódca 
dowie się o wizycie u psychiatry, nie wyśle żołnierza za grani-
cę, aby nie ryzykować. 

ryzykowNi MisjoNarze
profesor ilnicki wielokrotnie zwracał uwagę na to, że braku-

je nam takiego systemu monitorowania stanu zdrowia psy-
chicznego uczestników misji, jaki wprowadzili Holendrzy, 
skandynawowie czy amerykanie. w polsce nie znamy losu 
żołnierzy, którzy odeszli z wojska. nie wiemy, jak wygląda sy-
tuacja rodzinna weteranów, dlaczego niektórzy wchodzą  
w konflikt z prawem. z badań, które przeprowadził profesor, 
wynika, że około 10 procent wracających z misji żołnierzy ma 
problemy: nadużywa alkoholu, bierze narkotyki, rozpadają się 
ich małżeństwa, cierpią na nerwice, mają myśli samobójcze. 
misjonarzami byli samobójcy z pułku saperów w podjuchach 
koło szczecina, którzy w 2012 roku odebrali sobie życie  
w krótkich odstępach czasu.

Gdy ciężko ranny w iraku andrzej odzyskał przytomność  
i dowiedział się, jakie ma obrażenia, załamał się, że do końca 

życia zostanie przykuty do wózka. z dnia na dzień ze zdrowe-
go, silnego mężczyzny stał się kaleką. przeżył załamanie ner-
wowe. w szpitalu z przewodów do kroplówki plótł sznurek, na 
którym chciał się powiesić. 

samobójcze myśli nachodzą czasami pawła. ostatnio pod-
czas spotkania weteranów, gdy po mszy zapalali znicze pole-
głym kolegom. pomyślał, że wołałby nie żyć, bo wtedy ktoś za-
paliłby takie światełko dla niego. ogarnął go lęk, że nie da już 
rady walczyć z przeciwnościami całego świata. Dobrze, że 
obok był psycholog, który nie pozwolił, aby zadziałał samobój-
czy impuls.

monitorowanie dalszych losów żołnierzy, którzy opuścili ar-
mię, byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby wyrazili oni zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. mon stara się im zapewnić 
opiekę, czego przykładem jest ustawa o weteranach. weterani 
i ich rodziny mogą korzystać z bezpłatnej opieki psychologicznej, 
prowadzone są warsztaty terapeutyczne, między innymi dla par.

raport profesora ilnickiego pokaże samobójstwa w armii  
w szerszym kontekście. nie będzie to sucha statystyka, lecz 
analiza. Dowiemy się nie tylko tego, ilu żołnierzy podjęło pró-
by samobójcze na służbie, a ilu zabiło się poza jednostką, lecz 
także, ilu spośród nich służyło wcześniej w iraku i afganistanie 
oraz czy można było zapobiec temu tragicznemu zdarzeniu,  
a także, jakie błędy popełniono w stosunku do tych osób.

Danych dotyczących dalszych losów weteranów nie ma także 
stowarzyszenie rannych i poszkodowanych w misjach poza 
Granicami kraju, bo nie ma na to ani sił, ani środków. Tomasz 
kloc, prezes stowarzyszenia, uważa, że „chociaż weterani for-
malnie są już poza wojskiem, w sercu pozostają żołnierzami”.  n
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w armii nie brakuje kobiet wśród oficerów i szeregowych. Dlaczego 
zatem jest ich niewiele w korpusie podoficerskim?

według danych ministerstwa obrony narodo-
wej na nieco ponad 2,5 tysiąca pań – żołnie-
rzy zawodowych w służbie zaledwie 679 jest 
podoficerami. jak radzą sobie kobiety w kor-

pusie zdominowanym przez mężczyzn? opinie w tej spra-
wie są różne. 

statystyka i rzeczywistoŚć
pierwsze panie chorąży rozpoczynały służbę w korpusie 

medycznym jeszcze w 1994 roku. przez pięć lat wstąpiło ich 
do służby w sumie 126. Do korpusu podoficerskiego nato-
miast kobiety zaczęły trafiać od 1999 roku. Cztery lata póź-
niej z połączenia obu korpusów powstał jeden – podoficer-
ski. wówczas na 376 pań w mundurach w całym wojsku aż 
144 były podoficerami.

służące dziś w polskiej armii kobiety podoficerowie sta-
nowią zaledwie 1,95 procent wszystkich żołnierzy tego kor-
pusu. najwięcej jest ich w jednostkach lądowych – 259, 
w siłach powietrznych – 194, w inspektoracie wsparcia sił 
zbrojnych – 69, a w marynarce wojennej – 55. w wojsko-
wej służbie zdrowia jest 46 kobiet z tego korpusu. panie słu-
żą też w Żandarmerii wojskowej, Dowództwie Garnizonu 
warszawa, wojskach specjalnych, strukturach podległych 
sztabowi Generalnemu wp i ministerstwu obrony narodo-
wej. jeśli jednak spojrzeć na liczby z drugiej strony, to naj-
wyższy odsetek kobiet podoficerów w rodzajach sił zbroj-
nych jest w siłach powietrznych (2,31 procent). i jedynie 
w lotnictwie panie podoficerowie dominują liczebnie nad 
oficerami i szeregowymi zawodowymi.

komandor Bożena szubińska, przewodnicząca rady do 
spraw kobiet w siłach zbrojnych rp, uważa, że nie ma po-
wodów do niepokoju, ponieważ kobiet podoficerów wciąż 
przybywa: „prawdziwy boom był w 2008 roku, kiedy do 
służby wstąpiło aż 228 pań”. w kolejnych latach liczba ta 

jednak znacznie zmalała, a od 2011 roku służbę w korpusie 
podoficerskim rozpoczyna zaledwie sześć lub siedem kobiet 
rocznie. nie znaczy to jednak, że ich zainteresowanie służbą 
w stopniach podoficerskich słabnie.

bez efektów
potwierdza to chorąży renata Gawron z 4 regionalnej Bazy 

logistycznej, przedstawicielka rady kobiet z ramienia inspek-
toratu wsparcia sił zbrojnych: „kobiety żołnierze są bardzo 
ambitne, świetnie zorganizowane i niejedna poradziłaby sobie 
doskonale na kluczowych logistycznych stanowiskach. Cały 
czas obserwuję duże zainteresowanie pań służbą w korpusie 
podoficerskim. otrzymuję od nich mnóstwo telefonów w tej 
sprawie. nie zawsze mam jednak możliwość, by im pomóc”.

na czym zatem polega problem? Czy dowódcy obawiają 
się typowania kobiet na stanowiska specjalistyczne? wręcz 
przeciwnie, nie zawsze jednak jest to proste. podstawowym 
problemem nie jest płeć, ale – najzwyczajniej w świecie 
– brak odpowiedniego przygotowania. w jednostkach in-
spektoratu wsparcia na przykład na niemal wszystkich sta-
nowiskach podoficerskich wymagane są odpowiednie, typo-
wo logistyczne kwalifikacje. 

„ostatnio komendant naszej bazy chciał wyznaczyć panią 
chorąży z innej jednostki na magazyniera”, opowiada chorą-
ży Gawron. „nie miała odpowiedniego przygotowania logi-
stycznego, dlatego została skierowana na specjalistyczny kurs 
w ośrodku szkolenia. po jego ukończeniu zacznie służbę 
w logistyce”. 

Choć opisany przypadek dotyczy migracji między jed-
nostkami, to podobny mechanizm można by zastosować 
w wypadku przejścia z jednego korpusu do drugiego. Tym-
czasem koronnym argumentem przełożonych, gdy odma-
wiają skierowania kobiety na kurs podoficerski, jest najczę-
ściej zbyt krótki staż jej służby. 

Pani kapral
pa U l i n a  G l i ń s k a 

m a G D a l e n a  k o wa l s k a - s e n D e k

||armia KORPUS PODOfICERSKI|
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Chorąży sztabowy Grzegorz marczewski, przewodniczą-
cy kolegium mężów zaufania korpusu podoficerów zawo-
dowych, w wymogach stawianych przed szeregowymi aspi-
rującymi do podoficerskiego korpusu nie widzi nic dziwne-
go. podkreśla, że obowiązujące obecnie oraz planowane 
w nowelizacji ustawy pragmatycznej zasady wstępowania 
do korpusu podoficerów są klarowne dla wszystkich szere-
gowych zawodowych: kandydata kieruje dowódca macie-
rzystej jednostki wojskowej, a pierwszeństwo przyjęcia do 
szkoły podoficerskiej wojsk lądowych mają ci, którzy służą 
co najmniej pięć lat i mają bardzo dobrą ocenę z ostatniej 
opinii służbowej. 

„nie należy stosować tych zasad wybiórczo ze względu 
na płeć. zainteresowanie kobiet służbą w korpusie podofice-

rów jest duże i nie powinno to nikogo dziwić”, mówi chorą-
ży sztabowy marczewski. podobnie jak wśród mężczyzn, bo 
przejście z korpusu szeregowych do podoficerów oznacza 
służbę stałą.

„Choć kobiety już od 2005 roku mogą wstępować do kor-
pusu szeregowych zawodowych, to niewiele z nas pracuje 
tak długo”, przyznaje starszy szeregowy agnieszka Doma-
chowska, odbywająca w Centrum szkolenia wojsk łączno-
ści i informatyki w zegrzu szkolenie specjalistyczne. ona 
służy już pięć lat (wcześniej kilkanaście pracowała w jedno-
stce jako cywil), więc napisała wniosek do dowódcy, a ten 

podoficerami 
powinni 
zostawać 
najlePsi, 
bez wzglęDu 
na Płeć
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skierował ją na egzaminy do szkoły podoficer-
skiej w poznaniu. kurs rozpoczęła w lutym 
z ponad 300 żołnierzami. w tym gronie 
znalazło się osiem pań.

 
dowódcą być

kobiet uczestniczących w kur-
sach w poznańskiej placówce nie 
jest wiele. w 2011 roku, gdy wy-
starczyło skierowanie od dowódcy, 
żeby się na nie dostać, zakwalifiko-
wały się tylko dwie kobiety (i 470 
mężczyzn). rok później było dzie-
sięć pań na około 750 szeregowych. 
w lutym 2013 roku, kiedy wprowadzo-
no egzaminy wstępne dla kandydatów do 
szkoły, zgłosiło się osiem kobiet i 230 męż-
czyzn. ostatni, majowy nabór także był zdo-
minowany przez panów, jedyna kandydatka sobie 
nie poradziła. 

„Dobrze się stało, że kandydatom na podoficerów 
podniesiono poprzeczkę i wprowadzono egzaminy”, 
mówi szeregowy Domachowska. „jestem zwolen-
niczką selekcji, bo na kurs dostają się faktycznie ci, 
którzy chcą i się starają. a to, że niektóre kobiety odpadają 
na przykład na wF-ie, może wynikać po prostu ze złego 
przygotowania”.

a jak panie radzą sobie już na kursach? „według mnie 
kobiety nieźle dają sobie radę, choć pod względem fizycz-
nym rzeczywiście są słabsze od mężczyzn”, przyznaje cho-
rąży mariusz sokołowski, dowódca 2 kursu z spwl. „na 
zajęciach teoretycznych są za to bardzo dobre”. 

potwierdza to także sierżant sebastian stawowy, instruk-
tor z poznania: „na zajęciach z taktyki panie odstają od 
mężczyzn. z reguły gorzej niż oni posługują się bronią 
i środkami pozoracji. Być może potrzebują więcej czasu na 
trening. są za to bardziej ambitne niż panowie. Garną się 
też do dowodzenia”. 

Co na to mężczyźni? starszy kapral Daniel Dąbrowski 
z 17 wielkopolskiej Brygady zmechanizowanej często 
współpracował z kobietami. widział, że sprawdzają się na 
stanowiskach dowódczych nie tylko w polsce, lecz także 
w afganistanie: „zdarza się jednak i tak, że panie na odpo-
wiedzialnych podoficerskich stanowiskach, by udowodnić, 
że się na nie nadają, muszą dawać z siebie o wiele więcej 
niż mężczyźni. wciąż bowiem żołnierze mają większy re-
spekt dla dowodzącego nimi mężczyzny niż kobiety”.

są jednak panie, które wbrew tym stereotypom znakomi-
cie sobie radzą. kapral Beata wiśniewska z 5 pułku artyle-
rii w sulechowie bez problemu zaliczyła przeprowadzone 
w jednostce egzaminy wewnętrzne kwalifikujące ją do 
udziału w szkoleniu na kaprala. po półrocznym kursie 
w szkole podoficerskiej wojsk lądowych w poznaniu naj-
lepiej spośród 220 kandydatów zdała egzaminy końcowe. 
Dziś jest dowódcą drużyny topograficznej. 

nie jest wyjątkiem. w polskim wojsku kobiet na stanowi-
skach dowódczych jest znacznie więcej. służą jako dowód-
cy drużyn, grupy ewakuacji medycznej, wozu dowodzenia, 
załogi czy drużyny transportowej. i co najważniejsze, 
sprawdzają się na swoich stanowiskach. Czy dowódcy po-

winni mieć zatem opory, by w większej niż dotąd liczbie 
kierować je na kursy?

„rola podoficera jest niezwykle odpowiedzialna. ma on 
bezpośredni kontakt z żołnierzami, wytycza im ścieżkę roz-
woju i kariery, ze swoich podwładnych musi stworzyć 
sprawnie działający zespół. To ciężka praca”, opisuje star-
szy kapral Dąbrowski. przyznaje, że podoficer dowódca mu-
si być żołnierzem najsilniejszym, najlepiej wyszkolonym, 
odpornym psychofizycznie: „Taki obraz nie zawsze kojarzy 
się z kobietą. najczęściej są one postrzegane jako te słabsze, 
kruche. może stąd bierze się obawa niektórych dowódców 
przed powierzaniem im zadań wymagających siły czy odpo-
wiedzialności”.

wielu mundurowych zgadza się co do jednego: podofice-
rami powinni zostawać najlepsi, bez względu na płeć. „Dla-
tego nie powinno się zwracać uwagi na statystyki”, podkre-
śla przewodniczący kolegium. „sam nie spotkałam się z ta-
ką sytuacją, żeby kobieta była eliminowana przez dowódcę 
z kwalifikowania do szkoły podoficerskiej”.

kobiet podoficerów powoli przybywa. wynika to głównie 
z rozbudowy najniższego w hierarchii korpusu – szere-

gowych zawodowych. przez rok, od grudnia 2011 roku do 
grudnia 2012 roku, liczba kobiet wśród szeregowych 
zwiększyła się z 371 do 711. w czerwcu 2013 roku było 
ich już 908. więcej kobiet służy także w korpusie oficer-
skim. początkowo zanotowano wzrost z 917 do 1001  
i kolejno niewielki spadek do 993 osób, co wiązało się 
ze zwolnieniami ze służby. w korpusie podoficerskim 
w analogicznym czasie nastąpił minimalny wzrost liczby 
kobiet z 666 do 672 i kolejno do 679.

Panie w korpusach
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na stu żołnierzy w polskich kontyngentach wojsko-
wych przypadają cztery kobiety – to dwa razy wię-
cej niż w całej armii, ale jest to najniższy odsetek 
wśród państw naTo. na misje wyjeżdżają nie tyl-

ko żołnierki, lecz także panie, które są pracownikami cywilny-
mi. przez ostatnie dziesięć lat liczba tych pierwszych rosła 
wraz z kolejnymi rocznikami absolwentek, które opuszczały 
wyższe szkoły oficerskie i akademie wojskowe. procentowy 
udział kobiet – pracowników cywilnych w niektórych misjach 
był znacznie wyższy, sięgał nawet 50 procent.

na konferencji poświęconej służbie wojskowej kobiet psy-
cholog podpułkownik agnieszka Gumińska z Departamentu 
wychowania i promocji obronności mon wśród motywów, 
którymi kierują się żołnierki wyjeżdżające na misje, wymieni-
ła: spełnienie ambicji zawodowych, zdobycie doświadczeń, 
chęć sprawdzenia się w trudnych warunkach, a także poczucie 
wspólnoty z kolegami. motywy są więc takie jak u mężczyzn.

„jeżeli ktoś się nie sprawdza, zazwyczaj nie są to kobiety”, 
mówi Gumińska. one rzadko rezygnują z misji przed terminem 

i korzystają z pomocy psychologicznej dla weteranów. nie 
stwierdzono też dotychczas wśród kobiet zespołu stresu poura-
zowego (pTsD). 

Magia liczb
mimo że najwięcej kobiet służy w wojskach lądowych 

(987), nie wiadomo, ile jest wśród nich weteranek. „Żadna  
z żołnierek nie przekazała takiej informacji pełnomocnikowi 
dowódcy wojsk lądowych do spraw poszkodowanych w mi-
sjach”, mówi jacek matuszak, specjalista w wydziale praso-
wym Dowództwa wojsk lądowych.

Takiej statystyki nie prowadzi także stowarzyszenie komba-
tantów misji pokojowych onz. „nie pytamy naszych człon-
ków, czy wystąpili o przyznanie statusu weterana”, mówi wal-
demar wojtan, wiceprezes tej organizacji. jedna weteranka po-
szkodowana (ranna w afganistanie) należy do stowarzyszenia 
rannych i poszkodowanych w misjach poza Granicami kraju.

ogólną statystykę prowadzi oddział zabezpieczenia socjal-
nego Żołnierzy i weteranów Departamentu spraw socjalnych 
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mon, bo tam trafiają podania o przyznanie statusu weterana  
i weterana poszkodowanego. Do 15 lipca 2013 roku status 
weterana przyznano 7475 osobom, w tym 244 kobietom.  
w grupie 405 weteranów poszkodowanych znalazło się sześć 
pań. zaledwie dwie zwróciły się do ministra obrony narodo-
wej o przyznanie zapomogi i ją otrzymały. Żadna nie wystąpi-
ła o dofinansowanie na naukę. przyznania statusu weterana 
poszkodowanego odmówiono ośmiu paniom i jedna z nich 
skierowała skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
(podobną drogę wybrało 33 mężczyzn, ale żadna skarga nie 
została uwzględniona).

rakieta w kaMpie
jedną z poszkodowanych weteranek jest podporucznik 

magdalena kozak, lekarka w zakładzie medycyny pola wal-
ki w wojskowym instytucie medycznym w warszawie. o 
mundurze marzyła od dziecka. jako lekarz cywilny pojechała 
na Vii zmianę do afganistanu. „Chciałam się dowiedzieć, 
czy sprawdzę się w ekstremalnych warunkach”, opowiada. 
„Było to także niesamowite doświadczenie zawodowe. Ta-
kich przypadków medycznych jak tam nie ma w kraju”.

w trakcie nocnego ostrzału rakietowego została ranna. 
„rakieta wpadła do mojego kampu i wybuchła. miałam po-
parzone stopy, obrażenia na ramieniu i plecach. To zaledwie 
trzyprocentowy uszczerbek na zdrowiu. wstyd wspominać”, 
opowiada. rany się zagoiły, ale czasem dokucza rozcięgno 
podeszwowe, które naderwała, gdy podczas ostrzału biegła 
do schronu.

po powrocie z afganistanu magdalena kozak skończyła 
wyższą szkołę oficerską wojsk lądowych, została podpo-
rucznikiem i włożyła upragniony mundur. w sierpniu 2012 
roku prezydent Bronisław komorowski odznaczył ją Gwiaz-
dą afganistanu za to, że pod ostrzałem rakietowym pomagała 
poszkodowanym żołnierzom, chociaż sama była ranna. nie-
dawno wróciła z Xii zmiany pkw afganistan i ma nadzieję, 
że nie była to jej ostatnia misja.

o status weterana wystąpiła do mon-u podporucznik 
agnieszka pytko z 12 Brygady zmechanizowanej. po raz 
pierwszy pojechała na misję w 2007 roku. z myślą o takim 
wyjeździe dwa lata wcześniej zaciągnęła się do wojska. „mi-
sjonarzem człowiek jest całe życie, wystarczy odkryć tę pa-
sję”, uważa agnieszka. ona bakcyla połknęła w 2001 roku, 
gdy jako fotograf wzięła udział w misji humanitarnej  
w Ugandzie. zdjęcia robiła także na i zmianie pkw afgani-
stan, gdzie przygotowywała również prezentacje multimedial-
ne pokazujące pracę naszych żołnierzy. „To nie były ćwicze-
nia na poligonie”, wspomina. „każdy wyjazd poza bazę 
oznaczał narażenie życia”. po trzech latach pojechała ponow-
nie. na Vii zmianie pkw afganistan trafiła do sekretariatu 
dowódcy. jak obliczyła, na i zmianie 130 razy brała udział  
w patrolach, a na Vii takie wyjazdy mogła policzyć na pal-
cach jednej ręki. Co jednak nie oznaczało, że zagrożenie było 
mniejsze.

Gdy weszła w życie ustawa o weteranach, agnieszka wy-
stąpiła o taki status. „identyfikuję się z misjonarzami, a ten sta-
tus jeszcze mocniej związał mnie z tą grupą”, wyjaśnia.  
13 sierpnia dostanie awans na wymarzony stopień porucznika. 

z informacji Departamentu spraw socjalnych mon wy-
nika, że we wcześniejszych latach misjonarki, którym przy-
znano status weterana, najczęściej pracowały w administra-

cji lub służbie zdrowia, w latach późniejszych przede 
wszystkim jako żołnierze na stanowiskach administracyj-
nych i dowodzenia.

w poprzednim dziesięcioleciu rocznie na misje wyjeżdża-
ło około 50 żołnierek. Były w kosowie, libanie, syrii, iraku. 
armia potrzebowała średniego personelu medycznego i leka-
rzy. To się zmieniło po 2003 roku, gdy mury wyższych szkół 
oficerskich, a potem także akademii wojskowych zaczęły 
opuszczać również specjalistki w wielu dziedzinach. rozsze-
rzony został też zakres stanowisk dla kobiet na misjach. od 
2004 roku służą one jako dowódcy plutonów, szefowie sekcji 
– zastępcy dowódcy kompanii, telegrafistki-telefonistki, ofi-
cerowie łącznikowi i operacyjni.

w iraku kobiety można było spotkać także na takich stano-
wiskach, jak starszy oficer, młodszy specjalista, oficer plano-
wania i operacyjny, szef zespołu, dowódca plutonu, konsul-
tant do spraw psychoprofilaktyki, psycholog, radca prawny, 
kierownik kancelarii. w 2012 roku w misjach uczestniczyło 
110 żołnierek: 93 były w afganistanie, 15 służyło w kosowie 
oraz dwie – w Bośni i Hercegowinie.

piach, kurz, ostrzały z moździerzy czy granatników – te 
elementy życia frontowego są dobrze znane nie tylko żołnie-
rzom, lecz także cywilom zatrudnionym na misjach, którzy 
niosą pomoc rannym czy zajmują się edukacją miejscowej 
ludności. w iraku na czterech pracowników cywilnych przy-
padała jedna kobieta, najczęściej pielęgniarka, tłumacz, le-
karz, analityk, specjalista do spraw służby zdrowia, psycho-
log, archeolog. w pkw kFor kobiety zatrudnione były jako 

||armia WETERANI|
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 P A T R O N A T  p o L s k I  Z B R o j N E j
tłumaczki, w syrii (UnDoF) – tylko w służbach medycz-
nych. w libanie (UniFil) większość pań pracowała w służ-
bach medycznych, pozostałe – jako kucharki, kelnerki, telefo-
nistki. na misji sFor lub eUFor na Bałkanach kobiety by-
ły głównie tłumaczkami i pielęgniarkami.

od wiosny 2012 roku, gdy w życie weszła ustawa o wetera-
nach, cywilni weterani mają swojego opiekuna w Dowódz-
twie operacyjnym. podopiecznymi Barbary Bartkowskiej jest 
77 osób, uczestników ostatnich misji, w iraku i afganistanie, 
oraz oenzetowskich, między innymi w syrii i libanie. jest 
wśród nich 30 kobiet. Były pielęgniarkami, lekarzami, ratow-
nikami medycznymi, anestezjologami, ekspertami i doradca-
mi. Barbara Bartkowska pomaga im uzyskać status weterana. 
służy radą, jak skompletować potrzebne dokumenty. wete-
rankami zostało już dziewięć kobiet, trzy otrzymały status 
weterana poszkodowanego. 

Cywilni pracownicy misji nie mają własnej organizacji. 
niektórzy należą do stowarzyszenia kombatantów misji po-
kojowych onz, inni do stowarzyszenia rannych i poszkodo-
wanych w misjach poza Granicami kraju. większość pozo-
staje jednak niezrzeszona. Dlatego tak ważne były dla tej gru-
py obchody Dnia weterana we wrocławiu. na spotkaniach po 
latach wspomnieniom nie było końca.

przerwaNa Misja
jedną z podopiecznych Barbary Bartkowskiej jest paulina 

stępień. na Vii zmianie pkw afganistan była ratownikiem 
medycznym. „nie pojechałam tam, aby siedzieć w bazie, lecz 
by wyjeżdżać na patrole, więc zgłaszałam się na ochotnika”, 
wspomina. Czasem wyruszali dwa–trzy razy dziennie. Czy 
się bała? pierwszy raz strach poczuła podczas ostrzału. my-
ślała jednak wtedy nie o tym, że się boi, lecz żeby jak naj-
szybciej pomóc rannym kolegom, których rosomak wjechał 
na „ajdika”.

27 lipca 2010 roku była w zespole szybkiego reagowania, 
który wyjechał z bazy, aby wesprzeć pluton saperów. nagle 
usłyszała huk. Gdy się ocknęła, było cicho, czuła silny ból  
i zapach wyciekającego paliwa. „nie wiedziałam, co się dzie-
je z chłopakami. wzywałam każdego po imieniu, odpowiada-
li. nie odzywał się tylko mariusz, jak się potem okazało  
– najciężej ranny”, wspomina paulina. Gdy do wozu wpadły 
promienie słońca, wiedziała, że nadeszła pomoc. pamięta 
przerażoną twarz kolegi, gdy ją zobaczył. „jest tak źle?”, po-
myślała. Dobrze nie było. miała złamany w trzech miejscach 
kręgosłup, uszkodzoną miednicę i uraz barku. Czekała ją 
dziewięciomiesięczna rehabilitacja. 

„zgłosiłam się do szkoły oficerskiej, gdy po raz pierwszy 
przyjmowali ratowników medycznych. miałam wątpliwości, 
czy zdam egzamin z wF-u, ale się udało”, mówi paulina.  
27 lipca 2012 roku, w drugą rocznicę wypadku, pomyślnie 
przeszła egzamin oficerski. została podporucznikiem. Dziś 
pracuje w wojskowym ośrodku medycyny prewencyjnej  
w Gdyni na stanowisku ratownika sekcji ewakuacji medycznej.

Gdy odbierała Gwiazdę afganistanu, dowiedziała się, że 
może wystąpić o status weterana poszkodowanego. szcze-
gółowe informacje dostała z Dowództwa operacyjnego sił 
zbrojnych. w czasie obchodów Dnia weterana we wrocła-
wiu po raz pierwszy od dawna spotkała się z chłopakami  
z plutonu. pozostało jednak uczucie niespełnienia, że nie 
ukończyła tej misji.  n

armia
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k a p i t a n 
b a r b a r a  k . 
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ma 29 lat. pracuje w służbie zdrowia  

armii amerykańskiej jako fizjoterapeut-

ka. jest kierownikiem fizjoterapii w przychod-

ni w fort myer oraz dowódcą kompanii w tej 

samej przychodni. oprócz służby w szpitalu 

w Landstuhl przez rok uczestniczyła w misji 

w iraku. pracowała tam w amerykańskim 

szpitalu wojskowym w bagdadzie.

w i z y t ó w k a

z kapitanem armii usa barbarą k. bujak o trudnej roli anioła, 
służbie w wojsku i tęsknocie za ojczyzną rozmawia Bogusław politowski.

wielu polskich żołnierzy i weteranów twier-
dzi, że jest pani aniołem.
nic podobnego. nie jestem żadnym ciałem 
astralnym. Choć któremuś z nich w malignie mo-
głam się wydawać kimś nie z tego świata… kie-
dyś na przykład przez cztery tygodnie opiekowa-
łam się ciężko rannym żołnierzem. Gdy już wy-
dobrzał, okazało się, że z tego okresu pamięta je-
dynie ostatni tydzień.

zatem jak to wszystko się zaczęło?
jestem fizjoterapeutką. od 2007 do 2011 roku 
pracowałam w regionalnym Centrum medycz-
nym w landstuhl – bardziej znanym jako amery-
kański szpital wojskowy w ramstein na terenie 
niemiec. kiedyś dowiedziałam się, że leczeni są 
u nas polacy. poszłam w odwiedziny. od tamtej 
pory zaczęłam bywać u nich codziennie. później 
przywożono następnych… kiedyś policzyłam, że 
dobrze poznałam prawie pięćdziesięciu polskich 
żołnierzy. około trzydziestu z nich utrzymuje ze 
mną kontakty do dzisiaj.

z racji pełnionych funkcji rehabilitowała ich 
pani, ale nie tylko… 
starałam się pomagać we wszystkim tak, jak mo-
głam. Byłam ich tłumaczem, pocieszycielką, cza-
sami powierniczką i psychologiem. robiłam im 
zakupy, załatwiałam różne sprawy administracyj-
ne. pomagałam ich najbliższym, którzy przyjeż-
dżali w odwiedziny. lubiłam to robić. To była dla 
mnie przyjemność. Byłam zaszczycona, że mogę 
nieść pomoc dzielnym ludziom z mojej ojczyzny.

ale początki tych znajomości bywały czasami 
trudne…
Trafiali do nas pacjenci w różnym stanie. Czasa-
mi byli nieprzytomni. wybudzali się w całkiem 
obcym miejscu. Często nie rozumieli, co ludzie 
do nich mówią. Gdy nagle usłyszeli, że ktoś 
w stroju medyka mówi do nich po polsku, to się 
uspokajali. 
przesiadywałam w szpitalnych oddziałach na-
wet do późnej nocy. Byłam z przebywającymi 
tam żołnierzami w czasie świąt wielkanocy 
i Bożego narodzenia. przychodziłam do nich 
przed pracą zapytać, czy czegoś nie potrzebują. 
proszono mnie, abym uczestniczyła w codzien-
nych obchodach lekarskich. Byłam do dyspozy-
cji, gdy potrzebowali mnie lekarze lub pielę-
gniarki. 

bywało, że musiała pani sta-
wać się psychologiem…
w tym szpitalu nie było psy-
chiatry czy psychologa mó-
wiącego po polsku. zdażało 
się, że byłam pierwszą osobą, 
z którą żołnierze mogli poroz-
mawiać w tych najtrudniej-
szych dla nich chwilach. ni-
gdy nie zapomnę, gdy wybu-
dzeni z narkozy uświadamiali 
sobie nagle, że nie mają nogi 
czy ręki lub są sparaliżowani. 
To był dramat. widziałam, jak 
silni, młodzi mężczyźni płaka-

w kapitańskim mundurze
anioł

||armia RATOWNICTWO|
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li. starałam się ich pocieszać, tłumaczyłam, że 
z tym można żyć, że nic się nie skończyło. nie 
jestem z wykształcenia psychologiem. moja po-
moc była więc bardziej matkowaniem, siostrza-
nym pocieszaniem niż terapią. ale, o dziwo, 
przynosiła efekty.

podobno polscy żołnierze mieli w tym szpitalu 
doskonałą opiekę?
Byli traktowani dokładnie tak samo jak pacjenci 
amerykańscy. otrzymywali opiekę i leczenie na 
takim samym poziomie. jednakowo odnosiły się 
do nich różne organizacje charytatywne i funda-
cje pomagające rannym z armii Usa. polacy do-
stawali takie same szpitalne wyposażenie i rzeczy 
do użytku osobistego oraz różne prezenty.  

jakimi byli pacjentami?
lekarze i pielęgniarki widzieli różnicę pomiędzy pol-
skimi i amerykańskimi rannymi. ranni polacy unikali 
na przykład zażywania bez potrzeby zbyt wielu leków 
przeciwbólowych. Cierpieli, ale byli ostrożni, aby przy-
padkiem się od nich nie uzależnić. personel lubił pola-
ków, bo mniej narzekali i bardziej niż żołnierze innych 
nacji potrafili być wdzięczni za okazaną pomoc. mimo 
cierpień często się uśmiechali.

etap służby w europie dobiegł końca. co pani robi 
teraz?
nadal służę w wojsku. rok temu skończył mi się sied-
mioletni kontrakt, ale zdecydowałam się zostać w armii 
dłużej. obecnie pracuję w Fort myer (stan wirginia), bli-
sko waszyngtonu i znanego cmentarza wojskowego  
arlington. jestem fizjoterapeutką w wojskowej klinice.

zaproszenie do polski na obchody dnia weterana było 
niespodzianką? 
Bardzo się z niego ucieszyłam. Bez problemu otrzymałam od 
przełożonych zgodę na wyjazd. kilka dni później kupiłam bi-
let. w polsce spędziłam cały tydzień.

leciała pani za własne pieniądze?
oczywiście. Gdyby nawet organizatorzy ufundowali mi prze-
lot, nie mogłabym z tego skorzystać. jako oficer armii amery-
kańskiej nie mogłabym tego zaakceptować.

warto było wydać pieniądze i przyjechać?
oczywiście. To było dla mnie olbrzymie przeżycie i wyróż-
nienie za to, co robiłam w niemczech. ze wzruszeniem wita-
łam się z żołnierzami, którzy są obecnie w znacznie lepszym 
stanie zdrowia niż wtedy, gdy widziałam ich ostatnio. nie-
którzy w zadziwiający wręcz sposób odzyskali sprawność. 

jak trafiła pani do armii naszych sojuszników zza 
oceanu?
w stanach zjednoczonych jestem od osiemnastu lat. 
mam polskie korzenie i znam język polski. z okolic 
Tarnowa wyjechałam za ocean, gdy miałam 11 lat. 
kiedy studiowałam rehabilitację, złożyłam podanie 
do szkoły wojskowej. zostałam przyjęta.  n
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RoBoty
m a r i n e s

 amerykańska piechota morska prowadzi 
wiele zaawansowanych programów, których celem jest wprowadzenie do uzbrojenia 

kolejnych robotów. Będą one przypominały te z filmów science fiction.
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militaria
PRZEGLąD



ładowność 180 kilogramów

Misja 24-godzinna

zasięg 32 kilometry

pierwsze 
ls3 gotowe 
do działań 
operacyjnych 
wejdą 
do służby 
w 2014 roku
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RoBoty 
m a r i n e s

korpus marines pod względem robotyzacji od lat 
znajduje się w czołówce sił zbrojnych Usa. Fi-
nansuje i rozwija kolejne programy budowy syste-
mów bezzałogowych. jest też prekursorem ich 

użycia na polu bitwy oraz wszędzie tam, gdzie pomagają one 
oszczędzać życie żołnierzy.

pierwsze roboty do wykrywania i rozbrajania min oraz 
zwiadowcze samoloty bezzałogowe amerykańska piechota 
morska wprowadziła do uzbrojenia jeszcze przed zamacha-
mi z 11 września 2001 roku. jednakże to rozpoczęcie opera-
cji w afganistanie i iraku zapoczątkowało prawdziwy boom 
związany z wykorzystywaniem bojowym naziemnych i po-
wietrznych systemów bezzałogowych. sponsorowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem technologii eksperymental-
nych zajmuje się działające od 1995 roku laboratorium sys-
temów bojowych piechoty morskiej (mCwl).

początkowo najpilniejszą kwestią stało się wyposażenie 
oddziałów saperskich (eoD) w zdalnie sterowane pojazdy 
pomagające w wykrywaniu i neutralizacji improwizowanych 
ładunków wybuchowych (ieD). Us navy błyskawicznie uru-
chomiła program zakupu systemu przenośnych robotów 
(mTrs) firmy irobot. mieszczący się w żołnierskim plecaku 
gąsienicowy packBot stał się wówczas dosłownie najlepszym 
przyjacielem marines. wkrótce do packBotów dołączyły 
większe i cięższe roboty typu andros, Foster-miller Talon 
oraz opracowany wspólnie z Uniwersytetem Carnegie mellon 
czterokołowy Dragon runner. obecnie piechota morska pro-
wadzi wiele zaawansowanych programów, których celem jest 
wprowadzenie do uzbrojenia kolejnych robotów. Będą one 
przypominały te z filmów science fiction.

brudNa robota
piechota morska zawsze była zainteresowana wprowadza-

niem do uzbrojenia robotów wszędzie tam, gdzie mogłyby za-
stąpić żołnierzy w wykonywaniu niebezpiecznych misji. 
oczyszczanie dróg z min i ładunków wybuchowych, jazda  
w narażonych na ataki konwojach, zaopatrywanie baz i poste-
runków, patrolowanie danego obszaru i wykrywanie ruchu 
wroga, dźwiganie ciężkich ładunków – to zadania, które żarto-
bliwie określane są jako nudna, brudna i niebezpieczna robota. 
To właśnie do niej najlepiej nadają się naziemne systemy bez-
załogowe (Unmanned Ground Vehicles, UGV). 

od kilku lat marines ściśle współpracują z Us army, 
dzieląc się zadaniami podczas opracowywania i rozwijania ro-
dziny systemów UGV. Dzięki temu obydwa rodzaje sił zbroj-
nych mogą się uzupełniać, a także unikać duplikowania progra-
mów. opracowano też wspólną klasyfikację systemów UGV  
– podzielono je na cztery kategorie: przenoszone przez ludzi, 
przewożone przez pojazdy, systemy samobieżne oraz systemy 

jednym z zadań, 
które PrzejMą 
roboty, będzie 
transport 
ekwipunku 
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aplikacyjne. jednym z zadań marines jest opracowanie i wdro-
żenie taktycznego panelu zdalnego sterowania (Tactical robo-
tic Controller, TrC) na potrzeby zarówno Us navy, jak i Us 
army. panel ma mieć uniwersalne zastosowanie – będzie słu-
żył do sterowania systemami UGV, małymi latającymi syste-
mami bezzałogowymi (small Unmanned air system, sUas), 
jak również automatycznymi czujnikami naziemnymi (Unat-
tended Ground sensor, UGs). Us army zajmuje się z kolei 
systemami aplikacyjnymi, czyli takimi, które można zastoso-
wać w klasycznych, używanych dotychczas pojazdach, zmie-
niając je w roboty lub pojazdy zdalnie sterowane.  

w tym roku ruszył program, który ma na celu wdrożenie 
nowego systemu wykrywania i rozbrajania min (r2C). w je-
go skład wejdą dwa roboty – większy, który będzie przewożo-
ny przez pojazdy typu mrap, oraz mniejszy – przenoszony 
w plecaku. Ten drugi – nazywany robotem drużyny saperskiej 
(engineer squad robot, esr) – docelowo zastąpi używane 
obecnie packBoty. nie wiadomo, czy będzie gąsienicowy, ale 
ma mieć zdolność pokonywania standardowych schodów.  
w zależności od wersji będzie ważył od 7 do 10 kilogramów. 
zasięg jego manipulatora wyniesie 60 centymetrów, udźwig 
– 4,5 kilograma. Bateria ma wystarczyć na 2–4 godziny pracy 
na płaskiej powierzchni w odległości do 200 metrów od  
operatora. 

od samego początku, gdy zaczęto używać robotów na polu 
walki, pojawił się pomysł ich uzbrojenia. w 2003 roku firma 
Foster-miller opracowała na bazie swojego robota gąsienico-
wego typu Talon system bojowy, który nazwany został 
sworDs. składał się z trzech robotów, na których można 

było w sposób modułowy instalować różnorodne uzbrojenie: 
od karabinka m16, przez karabin maszynowy m240, po sze-
ściolufowy granatnik kalibru 40 milimetrów. Testy wykazały, 
że za pomocą robotów można zdalnie prowadzić celny ogień. 
w 2007 roku sworDs został wysłany do iraku, jednakże ar-
mia amerykańska nigdy nie zdecydowała się na jego użycie 
bojowe. system nie był dalej rozwijany, gdyż rozpoczęto no-
wy program – budowy modułowego zrobotyzowanego syste-
mu bojowego maars. 

opracowany przez brytyjską firmę QinetiQ system również 
zbudowano na bazie robota typu Talon. ważący 160 kilogra-
mów robot może mieć zamiennie napęd gąsienicowy lub ko-
łowy. na obracanej o 360 stopni wieżyczce zamontowano ka-
rabin maszynowy m240B kalibru 7,62 milimetra oraz cztero-
lufowy granatnik 40-milimetrowy. maars może być wypo-
sażony aż w siedem kamer, syrenę ostrzegawczą, głośnik  
i mikrofon do prowadzenia komunikacji dwukierunkowej. 
Będzie więc można za jego pomocą na przykład ostrzec, za-
trzymać i przesłuchać zbliżające się osoby. nowością jest 
możliwość wyposażenia robota w środki odstraszająco-obez-
władniające, takie jak kule gumowe, granaty gazowe i dymne 
oraz stroboskop laserowy. maars będzie też miał system 
określania kierunku, z którego padają strzały, co pozwoli au-
tomatycznie naprowadzać robota na cel. wieżyczkę można 
demontować – w jej miejsce opcjonalnie da się zainstalować 
ramię wysięgnika o udźwigu do 55 kilogramów. zasięg ope-
racyjny systemu maars ma wynosić ponad kilometr od po-
zycji operatora. 

koNie robocze
jednym z najważniejszych zadań, które w przyszłości 

przejmą roboty, będzie transport ekwipunku żołnierzy oraz 
przewożenie zaopatrzenia do baz i posterunków. w świetle 
doświadczeń z wojen w iraku i afganistanu to ostatnie zada-
nie jest bardzo istotne. największe straty w ludziach wojska 
amerykańskie poniosły na skutek ataków na konwoje oraz od 
podkładanych na drogach min i improwizowanych ładunków 
wybuchowych. wdrożenie transportowych systemów UGV 
ma na celu odciążenie żołnierzy w prowadzeniu żmudnych  
i niebezpiecznych zadań związanych z transportem zaopa-
trzenia. piechota morska prowadzi obecnie trzy programy te-
go typu: GUss, mTVr/Terramax oraz ls3.

opracowany przez firmę TorC robotics bezzałogowy sys-
tem wsparcia (GUss) to sześciokołowy pojazd przypomina-
jący terenowy wózek golfowy. jego ładowność wynosi ponad 
800 kilogramów. w zależności od potrzeb GUss może być 
zarówno pojazdem konwencjonalnym (z kierowcą), jak i bez-
załogowym. wówczas sterowany jest zdalnie poprzez panel 
TrC, dzięki któremu można zaprogramować tryb jego działa-
nia. GUss może automatycznie podążać za idącym pieszo 
operatorem, może też jeździć wahadłowo z punktu a do 
punktu B lub po trasie z wyznaczonymi wcześniej punktami 
nawigacyjnymi. operator ma możliwość kierowania nim 
zdalnie, obserwując równocześnie teren poprzez jego czujni-
ki optyczne. komputer pokładowy oraz system wykrywania 
światła i oceny odległości (liDar) zapewniają pojazdowi 
dużą autonomię działania. ma on zdolność omijania prze-
szkód i wybierania najbardziej optymalnej trasy. GUss nie 
potrzebuje sygnału Gps – nie musi „znać” topografii terenu 
czy sieci dróg – może więc działać wszędzie. 

konsola 
sterowania 

robota typu talon

guss podczas ćwiczeń na hawajach 
w 2010 roku 
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na podobnej zasadzie działa Terramax, czyli 7-tonowa cię-
żarówka wojskowa mTVr firmy oshkosh Defense, zmodyfi-
kowana jako pojazd bezzałogowy przez oshkosh wspólnie  
z firmą rockwell Collins oraz Uniwersytetem Carnegie mel-
lon. Terramax to system aplikacyjny, czyli taki, który można 
zamontować w każdej standardowej ciężarówce oraz innych 
pojazdach kołowych. podobnie jak GUss, ciężarówkę Terra-
max może prowadzić kierowca lub można ją zaprogramować 
do działania całkowicie autonomicznego. w tym trybie bę-
dzie podążać za wybranym pojazdem w konwoju, a także jeź-
dzić po zadanej trasie, którą operator może w trakcie jazdy 
dowolnie modelować. marines rozpoczęli testy ciężarówki  
w sierpniu 2011 roku. w czerwcu 2012 roku firma oshkosh 
dostarczyła drugi egzemplarz Terramax. obydwa testowano 
podczas jazdy w konwoju razem z ciężarówką załogową,  
w warunkach nocnych oraz w bardzo trudnym terenie. jak na 
razie pojazdy spisują się w tych testach bardzo dobrze. 

Najlepszy przyjaciel człowieka
ls3, czyli nożny system wsparcia oddziału, jest najbardziej 

futurystyczny z całej trójki. To kontynuacja powstała w ra-
mach programu rozpoczętego przez firmę Boston Dynamics, 
która opracowała, ze wsparciem Darpa, prototyp czteronoż-
nego robota nazwanego BigDog. program okazał się tak uda-
ny, że w 2009 roku firma Boston Dynamics otrzymała kon-
trakt na budowę kolejnego prototypu, alphaDog. Celem pro-
gramu ls3 jest opracowanie robota transportowego o udźwi-
gu do 180 kilogramów, który będzie pomagał żołnierzom 
podczas wykonywania misji. ma działać w każdych warun-
kach atmosferycznych, poruszać się sprawnie na sypkim, mo-
krym i śliskim podłożu, pokonywać strome zbocza oraz cho-
dzić i biegać z prędkością 0,5–11 kilometrów na godzinę. 
oprócz dźwigania ładunków robot będzie też mógł być wyko-
rzystywany jako „chodzący” akumulator pozwalający na pod-
ładowywanie używanych przez żołnierzy urządzeń. Będzie to 
również chodząca kamera – zostanie wyposażony w urządze-
nia optyczne z funkcją nagrywania obrazu.

Testy alphaDoga rozpoczęły się w lutym 2012 roku. we 
wrześniu tego samego roku dołączył do niego drugi egzem-
plarz. nowe roboty są przynajmniej dziesięć razy cichsze od 
BigDoga. najważniejsza modyfikacja dotyczy jednak syste-
mu sterowania. zrezygnowano z panelu, którego obsługa od-
rywałaby żołnierza od wykonywania zadań bojowych. nowe 
prototypy sterowane są głosem za pomocą dziesięciu podsta-
wowych komend, takich jak: „silnik start/stop”, „za mną” 
(gdy robot ma podążać tuż za operatorem) albo „idź po ścież-
ce” (robot idzie za operatorem, ale wybiera najbardziej opty-
malną dla siebie trasę). Darpa zakłada, że pierwsze ls3 go-

towe do działań operacyjnych piechota morska otrzyma  
w 2014 roku. 

do afgaNistaNu
idea wprowadzania do uzbrojenia śmigłowców bezzałogo-

wych nie jest nowa. Us navy od dobrych sześciu lat wykorzy-
stuje bojowo bezzałogowce zwiadowcze mQ-8B Fire scout. 
jednakże piechota morska postanowiła wykorzystać śmigłow-
ce bezzałogowe do zaopatrywania wysuniętych baz (FoB)  
w afganistanie. 

w 2011 roku rozpoczęły się testy dwóch śmigłowców ka-
man k-maX w ramach bezzałogowego powietrznego syste-
mu zaopatrywania (CrUas). k-maX to bezzałogowa wersja 
jednoosobowego śmigłowca transportowego kaman k-1200 
k-maX. wyposażony w dwa wirniki nośne w układzie Flett-
nera jednosilnikowy k-maX ma imponujący udźwig ponad 
trzech ton. ładunki przewozi na linie podczepionej do za-
montowanego pod kadłubem specjalnie zaprojektowanego ha-
ka. jest to stabilna i wytrzymała konstrukcja wykorzystywana 
do prac w trudnym terenie, na przykład przy wycince drzew. 
Firma kaman, we współpracy z firmą lockheed martin, do-
starczyła marines dwa śmigłowce zmodyfikowane do wersji 
bezzałogowej. w grudniu 2011 roku zostały one wysłane do 
afganistanu, gdzie zaczęła je testować w warunkach bojo-
wych jednostka marines VmU-1, a później VmU-2. 

Śmigłowce k-maX spisały się nadzwyczaj dobrze. Do mar-
ca 2013 roku wykonały ponad 930 samolotolotów, przewożąc 
do wysuniętych baz marines 1350 ton zaopatrzenia (200 stan-
dardowych ciężarówek). w ciągu jednego dnia (lub nocy) były 
w stanie wykonać sześć samolotolotów. okazało się też, że ich 
eksploatacja jest tańsza niż zwykłych śmigłowców – godzina 
lotu k-maX kosztuje mniej niż 1400 dolarów. na każde 60 mi-
nut lotu śmigłowiec wymaga tylko 90 minut serwisowania. 
najważniejsze jest jednak to, że dzięki k-maX nie trzeba wy-
syłać konwojów kołowych, które zawsze wystawione są na ata-
ki. nie trzeba też narażać życia załóg konwencjonalnych śmi-
głowców. są to bezcenne zalety systemów bezzałogowych.

Do obsługi jednego śmigłowca potrzeba trzech operatorów: 
dwóch przygotowuje maszynę do startu i uruchamia proces za 
pomocą konsoli zdalnego sterowania, trzeci musi znajdować 
się w punkcie docelowym, przejmując sterowanie śmigłow-
cem po to, aby „zrzucić” ładunek. Ten może być również od-
czepiony zdalnie przez operatorów wysyłających śmigłowiec 
z punktu a w miejscu zrzutu oznaczonym specjalnym marke-
rem. Śmigłowiec leci automatycznie po zaprogramowanej 
wcześniej trasie, chociaż operator może w każdej chwili prze-
jąć nad nim kontrolę, aby na przykład uniknąć ognia z ziemi. 

Testy w afganistanie miały zakończyć się na początku 
2013 roku, ale marines ogłosili w marcu tego roku beztermi-
nowe przedłużenie misji. piechota morska nie planuje jednak 
zakupu kolejnych śmigłowców k-maX. program CrUas za-
kłada bowiem docelowo opracowanie mniejszego i bardziej 
autonomicznego systemu, którego priorytetową misją ma być 
przerzucanie zaopatrzenia z jednostek desantowych marines 
na brzeg. niekoniecznie musi to być śmigłowiec, lecz na 
przykład bezzałogowe autożyro podobne do opracowanego 
przez firmę mmisT CQ-10B. ma ono dużą autonomię działa-
nia i udźwig 250 kilogramów. Testuje je obecnie dowództwo 
operacji specjalnych (soCom), ale zainteresowana jest nim 
również Us navy.        n

Marines ściśLe 
współpracują 
z us army, dzieLąc się 
zadaniami podczas 
opracowywania 
i rozwijania rodziny 
systemów ugV
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rodzinę multi-mission Combat ship (mCs) tworzą 
okręty różnej wielkości, które mogą być patrolow-
cami, wielozadaniowymi korwetami lub fregatami. 
powodem jej stworzenia jest z pewnością fakt, że są 

to jedne z najbardziej popularnych klas okrętów, które zama-
wiają floty wojenne świata.według przedstawicieli koncernu 
kilka państw już wykazało zainteresowanie littoral Combat 
ship (lCs). 

amerykańska firma zaprezentowała kilka graficznych wizji 
konfiguracji wyposażenia i uzbrojenia mCs-ów. jedna z nich 

przedstawia jednostkę długości 90 metrów, szerokości 12 me-
trów oraz pełnej wyporności 1650 ton. za jej napęd odpowia-
dają cztery silniki wysokoprężne z czterema pędnikami. 
z prędkością 15 węzłów zasięg pływania tej wersji mCs-a 
ma wynosić 3500 mil morskich. pomimo stosunkowo nie-
wielkich rozmiarów znalazło się miejsce na lądowisko dla 
śmigłowca i hangar, w którym zmieszczą się dwie maszyny 
mH-60 lub bezzałogowe statki powietrzne. przewidziano też 
trzy łodzie hybrydowe oraz 465 metrów kwadratowych prze-
strzeni, którą można rekonfigurować zależnie od potrzeb. 

|militaria TECHNIKA|
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 lockheed Martin oferuje zagranicznym marynarkom 
wojennym różnej wielkości okręty bojowe wywodzące się 
z zamówionych przez Us navy jednostek typu Freedom.
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wa). Tuż za nią znajdowałaby się pionowa wyrzutnia  
z ośmioma celami, z której można wystrzeliwać pociski 
przeciwlotnicze evolved sea sparrow lub z rodziny stan-
dard. na nadbudówce po środku, od strony dziobu, przewi-
dziano miejsce na radar kontroli ognia, a nieco z tyłu, przy 
burtach, projektanci zaplanowali wyrzutnie wabików.  
w najwyższej części nadbudówki byłby radar trójwspół-
rzędny. poza tym tuż za otworami kominowymi miałyby się 
znaleźć dwie podwójne wyrzutnie pocisków przeciwokręto-
wych oraz dwie zdalnie sterowane armaty automatyczne ka-
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90-metrowy mCs, choć znacznie mniejszy od budowanego 
dla Us navy lCs „Freedom”, miałby mocniejsze od niego 
uzbrojenie. jednostka zamówiona przez amerykańską mary-
narkę wojenną ma 57-milimetrową armatę. w wersji stan-
dardowej lsC-y nie dysponują pociskami przeciwokrętowy-
mi, które stanowią jeden z modułów misyjnych. nie mają 
też wyrzutni torped i pionowych wyrzutni pocisków przeciw-
lotniczych. Tymczasem na pokładzie dziobowym mCs-a, 
przed nadbudówką, byłaby wieża z szybkostrzelną armatą 
morską średniego kalibru (prawdopodobnie 76-milimetro-
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libru 30 milimetrów. na dachu hangaru umieszczono wy-
rzutnię ram, rakietowego systemu bliskiego zasięgu, który 
jest przeznaczony do zwalczania pocisków przeciwokręto-
wych i samolotów. ostatnim elementem uzbrojenia mCs-a 
byłyby potrójne wyrzutnie torped na każdej burcie. w części 
dziobowej, pod kadłubem, przewidziano sonar do wykrywa-
nia okrętów podwodnych. mCs-a można by też wyposażyć 
w sonar ciągniony.

inna wizja mCs-a przedstawia nieco 
mniejszy okręt, o długości 85 metrów. w po-
równaniu z poprzednią wersją najbardziej 
rzucają się w oczy różnice w uzbrojeniu. 
Choć pionowa wyrzutnia ulokowana jest 
również za wieżą z armatą średniego kali-
bru, to ma ona tylko cztery cele. na nadbu-
dówce zaś są dwie poczwórne wyrzutnie ra-
kiet przeciwokrętowych. Udało się je tam 
umieścić dzięki przesunięciu stanowisk au-
tomatycznych armat małego kalibru na 
dach hangaru. lockheed przedstawił też 
pomysł na to, jak mógłby wyglądać większy 
mCs, o długości 118 metrów i wyporności 
3500 ton. zamontowana byłaby na nim pio-
nowa wyrzutnia z ośmioma celami. inny 
byłby też jego napęd.

kieruNek saudyjski
największy z mCs-ów może mieć 150 metrów długości  

i 6000 ton wyporności. w tym wypadku projektanci uznali 
za zbędne uzbrojenie jednostki w zdalnie kierowane armaty 
małego kalibru. w zamian zwiększyli liczbę pionowych 
wyrzutni rakiet. jedna z nich, podobnie jak w mniejszych 
mCs-ach, jest za wieżą z armatą średniego kalibru, ale ma 
kilkanaście celów. interesująca jest lokalizacja pozostałych. 
otóż postanowiono umieścić po dwie z ośmioma celami po 
bokach hangaru. przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że 
okręt będzie miał tylko jeden śmigłowiec pokładowy. naj-
ważniejsze jest jednak to, że jednostka tej wielkości została-
by wyposażona w zintegrowany system wykrywania, napro-
wadzania i kierowania ogniem aegis. Tym samym byłby to 
okręt o rozmiarach fregaty z uzbrojeniem porównywalnym 
do tego, którym dysponuje niszczyciel.

Ten projekt jest bardzo podobny do modelu w wariancie 
lCs, nazwanego surface Combat ship (sCs), który  
lockheed martin zaprezentował przed kilku laty jako ofertę 
dla arabii saudyjskiej. przedstawiono okręt o długości 

118,6 metra, szerokości 17,6 metra, zanurzeniu 4,3 metra 
oraz wyporności około 3600 ton. jednostka ta mogłaby roz-
winąć prędkość ponad 40 węzłów i mieć zasięg pływania 
około 4000 mil morskich.

oferowany saudyjczykom sCs miał mieć aegis z radarem 
spy-1F, mniejszą i lżejszą wersję systemu walki, w który są 
wyposażone krążowniki i niszczyciele Us navy. alternatywą 
był system ComBaTss-21. w tym wypadku grafiki pokazy-

wały na okręcie tylko dwie ośmiocelowe pio-
nowe wyrzutnie mk 41 po bokach hangaru,  
w którym mieściłyby się śmigłowiec i dwa 
bezzałogowce pionowego startu. na jego da-
chu byłby zainstalowany system obrony bezpo-
średniej. oczywiście jednostka miałaby też 
wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych.

w sCs-ie oferowanym arabii saudyjskiej 
przewidziano klasyczne rozwiązania – stałe 
wyposażenie, bez modułów misyjnych. jak 
szacowali przedstawiciele lockheed martin, 
osiem takich okrętów kosztowałoby około  
5 miliardów dolarów.

obszerNy katalog
amerykański koncern ma w swej ofercie 

jednostki z rodziny mCs o długości od  
67 do 150 metrów i wyporności od 1000 do 6000 ton. ozna-
cza to, że w przypadku tej największej byłaby to wielozada-
niowa fregata niemal dwa razy obszerniejsza niż lCs typu 
Freedom. wziąwszy pod uwagę wielkość, uzbrojenie i wypo-
sażenie jednostek mCs, można je traktować jako korwety  
i fregaty wielozadaniowe. oczywiście przedstawiona przez 
lockheeda wizja to jedna z możliwości, gdyż ostateczny wy-
bór wyposażenia i uzbrojenia należałby do zamawiającego. 
w wersji zubożonej okręt o długości 67 lub 85 metrów może 
być dużym patrolowcem (offshore patrol Vessel, opV).

amerykanie jako jeden z walorów jednostek z rodziny 
mCs wymieniają wysoki poziom ich automatyzacji, który 
pozwoli ograniczyć liczebność załóg. niezwykle ważna jest 
otwarta architektura konstrukcji, która pozwala na tworzenie 
różnych konfiguracji systemów, zależnie od oczekiwań 
klienta. i można to robić bez większej ingerencji w kon-
strukcję kadłuba i nadbudówki. inna zaleta mCs-ów to wy-
soce wydajne układy napędowe pozwalające osiągać im bar-
dzo duże prędkości pływania. Dzięki wielofunkcyjności 
zwiększa się zaś możliwość wykorzystywania, tak jak  
w przypadku lCs Us navy, modułów misyjnych.    n

Mcs zostałby wyposażony w zintegrowany system wykrywania, naprowadzania i kierowania ogniem aegis.

aMerykaŃski 
koncern ma 
w swej ofercie 
jednostki 
z rodziny mcs 
o długości 
od 67 do 
150 metrów 
i wyporności 
od 1000 
do 6000 ton
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Droższe tajfuny
n i e m c y

niemiecki program zakupu 
samolotów wielozadaniowych 
eurofighter Typhoon będzie o wiele 
kosztowniejszy niż przewidywano. 

n

pięćset VBcI

Flagowy 
na sprzedaż

f r a n c j a

f i n L a n d i a

Francuska agencja do spraw uzbrojenia (DGa) poinformowała na początku lipca, że woj-
skom lądowym znad sekwany dostarczono już 500 z 630 zaplanowanych kołowych wo-

zów bojowych piechoty VBCi. ośmiokołowy pojazd zastępuje gąsienicowe bewupy amX 
10p. VBCi produkowany jest w dwóch wersjach – bojowej i dowódczej; pierwszych ma być 
520. Bojowy VBCi ma wieżę Dragar z automatyczną armatą 25-milimetrową i sprzężonym 
karabinem maszynowym kalibru 7,62 milimetra.  T e D

w ramach kontraktu dostarczone 
zostałyby też między innymi 

32 zapasowe silniki, osiem naziemnych 
stacji kontroli, wyposażenie do szkolenia 
obsługi i sprzęt łączności. amerykanie 
oszacowali wartość potencjalnego kon-

Defense security Cooperation agency poinformowała kongres 
Usa, że Francja jest zainteresowana zakupem 16 bezzałogowych 

statków powietrznych mQ-9 reaper.

Reaper pożądany

traktu z Francją na 1,5 miliarda dolarów. 
nie wiadomo, jaką wersją zainteresowa-
ni są Francuzi. mQ-9 reaper może 
wznieść się na wysokość 15 tysięcy me-
trów nad poziomem morza, a zasięg jego 
lotu wynosi 1852 kilometry. w r

Dowódca fińskiej marynarki wojen-
nej kontradmirał Veli-jukka pen-

nala potwierdził w lipcu, że zamierza 
ona sprzedać swój flagowy okręt, sta-
wiacz min „pohjanmaa”. jeśli nie znaj-
dzie się kupiec, alternatywą jest prze-
kształcenie jednostki w muzeum. 

kontradmirał wyraził też obawy, że 
brak stawiacza min może stworzyć 

lukę w zdolnościach bojowych fińskiej 
floty wojennej. jednocześnie podkre-
ślił, że okręt jest zadbany i ma dobrą 
załogę. zbudowany w 1978 roku „po-
hjanmaa” zakończy służbę pod fińską 
banderą w 2015 roku. T wn
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pierwotnie zakładano, że na 180 maszyn Berlin będzie musiał wydać 14,7 miliarda euro. Taką kwotę zaakceptował parla-
ment. jednak, jak napisał tygodnik „Der spiegel”, niemal tyle samo – 14,5 miliarda euro – zostanie wydane do końca tego 

roku tylko na 108 samolotów. według gazety do 2018 roku 143 „tajfuny” będą kosztować 16,8 miliarda euro. „prawdą jest, że 
koszt eurofighterów rośnie”, stwierdził rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony, ale odmówił podania szczegółów. Dzien-
nik, na podstawie dokumentów niemieckich i austriackich, napisał też o licznych usterkach i defektach tych maszyn.  w r T
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Brytyjskie królewskie siły powietrzne poinformowały, że w pierwszej kolejności samoloty  
wielozadaniowe F-35B lightning ii trafią do 617 eskadry. 

wskazana eskadra

eksperymentalny bezzałogowy statek 
powietrzny X-47B wykonał pierw-

sze lądowanie na pokładzie lotniskowca. 
10 lipca 2013 roku udały się dwie pró-
by na Uss „George H. w. Bush”. 
z trzeciego planowanego tego 
dnia testu zrezygnowano 
po pojawieniu się pro-
blemów z komputerem 
pokładowym drona. 
przy czwartej próbie, 
15 lipca, w innym eg-
zemplarzu X-47B wykryto 
podczas lotu w kierunku lotni-

skowca z bazy lotnictwa morskiego 
w patuxent river w stanie maryland 
problemy z aparaturą pomiarową. z tego 
powodu tę próbę też odwołano. Testy  

X-47B są elementem programu doty-
czącego bezzałogowego samolotu 

rozpoznawczego i uderzenio-
wego operującego z pokładu 
lotniskowców (Unmanned 
Carrier launched surveil-
lance and strike program). 

przedstawiciele Us navy mają 
nadzieję, że maszyna ta będzie 

gotowa do 2019 roku. w r T

testy udane w połowie
agusta westland poinformowała 

w lipcu 2013 roku, że podpisała 
kontrakt z siłami zbrojnymi malty na 
dostawę śmigłowca aw-139. Umowa 
opiewa na jeszcze dwie następne ma-
szyny, które maltańczycy zamierzają 
zakupić do 2015 roku. ich aw-139 ma-
ją być używane do patrolowania grani-
cy morskiej i akcji poszukiwawczo- 
-ratowniczych. kontrakt obejmuje też 
pakiet wsparcia logistycznego oraz wy-
szkolenie dziesięciu pilotów. pierwszy 
aw-139 ma być dostarczony w czerw-
cu 2014 roku. w w

aw 139 
dla Malty

jednostka, która lata na myśliwsko-bombowych Tornado Gr4, zostanie rozwiązana 1 kwietnia 2014 roku, a na 2016 rok za-
planowano jej aktywowanie. Będzie w niej służyć zarówno personel sił powietrznych, jak i marynarki wojennej, ponieważ  

F-35B mają operować z pokładów nowych lotniskowców royal navy typu Queen elizabeth. 617 eskadra zyskała przydomek 
„Dambusters” po akcji w maju 1943 roku, kiedy na bombowcach lancaster specjalnymi skaczącymi bombami zniszczyła 
w zagłębiu ruhry zapory wodne na renie. w r

n

katarskie Leopardy
w ciągu najbliższych siedmiu lat 

katar zamierza zamówić 
w niemczech 118 czołgów leopard 2. 
jest również zainteresowany zakupem 
16 samobieżnych haubic. informację 
taką uzyskał w źródłach zbliżonych do 

katarskiego rządu dziennik „Bild am 
sonntag”. 

zamówienie zrealizują wspólnie fir-
my krauss-maffei wegmann i rhein-
metall. pierwsza z nich podała  
w kwietniu 2013 roku, że zdobyła wart 
1,89 miliarda euro kontrakt na dostawę 
62 czołgów i 24 samobieżnych haubic 
pzH-2000. w T
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jak obliczył „air Force magazine”, średnia 
wieku amerykańskiej floty powietrznej wy-
nosi 26 lat. oznacza to, że obecnie siły po-
wietrzne Usa mają najstarsze samoloty  

w całej swej historii. nie brakuje maszyn, chociaż-
by takich jak latające cysterny i samoloty transpor-
towe, które służą już ponad 40 lat. Część z nich nie-
bezpiecznie przekroczyła pierwotny resurs. Doty-
czy to na przykład F-15, który został zaprojektowa-
ny do przelatania 8 tysięcy godzin. 

zieloNe Światło
Departament obrony przychylił się do wniosku 

sił powietrznych, aby – począwszy od nadchodzą-
cego roku podatkowego (od 1 października) – za-
cząć finansować modernizację używanych dzisiaj 
bojowych samolotów F-16 (1018 sztuk) oraz  
F-15C/D (175). oznacza to, że resurs każdego pła-
towca zostanie wydłużony o 8–10 lat. zgodnie  

kuracja 
odmładzająca

z powodu kryzysu finansowego amerykańskie siły 
powietrzne skoncentrują się w nadchodzących latach na modernizacji sprzętu.

r o B e r T  C z U l D a

z planem pentagonu samoloty mają otrzymać now-
sze radary i systemy łączności. Taka decyzja wiąże 
się między innymi z opóźnieniami we wprowadza-
niu do służby F-35a joint strike Fighter, który cią-
gle nie osiągnął pełnej gotowości operacyjnej, oraz 
z modernizacją oprogramowania w F-22 raptor.

swoje niezadowolenie z takiej polityki wyraził 
przed senatem generał Charles Davis, który  
w biurze sekretarza do spraw sił powietrznych od-
powiada za badania i rozwój oraz nabywanie 
sprzętu. jak stwierdził, większość planowanych 
modernizacji to w praktyce integracja systemów 
istniejących już od dawna, a nie wprowadzenie 
najnowszych rozwiązań technicznych. „oznacza 
to, że tak naprawdę samoloty po modernizacji nie 
dostaną nowych możliwości, lecz utrzymają do-
tychczasowe, które w wyniku upływu lat maleją”.

wydłużenie resursów F-16 i F-15 ma dać ame-
rykanom nieco więcej czasu na wprowadzenie do 

służby F-35 jsF, które mają zastąpić F-16 i a-10 
Thunderbolt ii. projekt jest opóźniony już o sie-
dem lat, a koszty z nim związane przekroczono aż 
o 70 procent. szacuje się, że pozyskanie 2443 sa-
molotów będzie kosztowało niemal 400 miliardów 
dolarów (utrzymanie na przestrzeni lat to koszt 
kilkukrotnie wyższy). pierwszy F-35 ma osiągnąć 
gotowość operacyjną w grudniu 2015 roku  
w Us marines, w grudniu 2016 roku w UsaF,  
a w Us navy w lutym 2019 roku.

zgodnie z przyjętym niedawno planem rozwo-
ju w roku podatkowym 2014 wojskowi chcieliby 
zamówić 29 maszyn (19 dla sił powietrznych, 
sześć dla piechoty morskiej, cztery dla marynarki 
wojennej). już teraz wiadomo, że nie uda się tych 
planów zrealizować ze względu na cięcia budże-
towe. spekuluje się, że pentagon będzie miał fun-
dusze tylko na około dziesięciu samolotów.  
amerykanie nie planują też wznowienia produk-

cji F-22 raptor, która po burzliwej bata-
lii w kongresie zakończyła się na  
187 egzemplarzach 
do jednostek linio-
wych (razem 195 
sztuk). pentagon chce te-
raz przeznaczyć środki na zmo-
dernizowanie do 2016 roku oprogra-
mowania w 36 maszynach treningo-
wych (Block 20) i 149 bojowych 
(Block 30/35). Ta druga wersja bę-
dzie miała wiele modyfikacji syste-
mów pokładowych, usprawniających 
głównie działania powietrze–ziemia. 
ma nastąpić również dalsza integracja 
rakiet aim-9X sidewinder z tymi sa-
molotami. analizuje się też możliwość 
wyposażenia raptora w aim-120D 
amraam.

c-17 globemaster iii 
w trakcie inspekcji 
silników.
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a-10 thunderbolt ii 29,4

b-1 lancer 23,8

b-52 stratofortress 50,4

c-130 hercules 27

c-135 stratolifer 49,6

f-15c/D eagle 27,7

f-15e strike eagle 19,1

f-16 fighting falcon 20,8

f-22 raptor 3,8

Źródło: „Air Force Magazine”

Wiek samolotów USAF

przyjęte plany nie podobają się Gwardii narodowej. ma ona 
31 procent wszystkich amerykańskich samolotów bojowych, 
38 procent floty transportowej i 40 procent cystern, a dla jej lot-
ników przeznaczono tylko 6 procent z budżetu. zdaniem 
przedstawicieli tej formacji premiowanie sił powietrznych, któ-
re mają nowsze samoloty, jest błędne i niesprawiedliwe.

krok do przodu
mimo trudności budżetowych pentagon chce sfinansować  

w nadchodzącym roku podatkowym zakup sześciu samolotów 
transportowych C-130j super Hercules, jednego HC-130 (po-
szukiwawczo-ratunkowy o wydłużonym zasięgu), czterech 
mC-130 (wersja do zadań specjalnych) i pięciu aC-130 (bojo-
wa wersja wsparcia ogniowego). wyrażono jednocześnie chęć 
zakupu 12 bezzałogowych mQ-9 reaper, trzech wielozadanio-
wych samolotów pionowego startu i lądowania CV-22B 
osprey oraz planuje się rozwijać projekt nowego śmigłowca  
ratownictwa bojowego (Csar), następcę starzejących się  
HH-60G pave Hawk. 

nie przewidziano też cięć w programie pozyskiwania no-
wych bombowców strategicznych jsF. przewiduje się, że te 
maszyny pojawią się w połowie lat dwudziestych XXi wieku. 
wstępna gotowość operacyjna ma zostać ogłoszona około 
2030 roku. łącznie siły powietrzne planują nabyć od 80 do 100 
samolotów. Czas jednak ucieka i najstarsze płatowce z obecnej 
floty bombowców – B-52 stratofortress, B-1B lancer i B-2 
spirit – mają już 50 lat. pentagon planuje jednak kolejne re-
monty, aby utrzymać te maszyny w służbie jeszcze przez dłuż-
szy czas. zakłada się, że B-52 stratofortress i B-1B lancer zo-
staną wycofane w 2040 roku, a B-2 spirit – w 2058 roku.

nie zrezygnowano również z kupna nowej cysterny latają-
cej. zdecydowano się na Boeinga kC-46 (wersja  
B-767-200er). pierwszy samolot ma zostać dostarczony  

w 2016 roku. Te maszyny zastąpią 59 ciężkich cystern  
kC-10 extender i 530 wysłużonych kC-135 stratotanker, 

w których coraz częściej pojawiają się problemy tech-
niczne. amerykanie uspokajają, że wart ponad 50 mi-

liardów dolarów projekt na 179 samolotów nie jest 
zagrożony i nie dojdzie ani do przesunięcia go  

w czasie, ani do renegocjacji umowy z firmą Bo-
eing. Takie bowiem niepokojące informacje poja-
wiły się niedawno w prasie. Dodaje się też, że 
nawet drobne spowolnienie nie będzie stanowi-
ło problemu, ponieważ kC-135 są modernizo-

wane do wersji Block 45. Dzięki 
temu mają służyć co najmniej do 

2040 roku.     n
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Pentagon 
nie zrezygnował 
z trzech Projektów 
strategicznych:
– opracowania 
nowego bombowca 
strategicznego,
– wdrożenia do służby 
f-35a joint strike fighter, 
– wprowadzenia 
do służby Latających 
cystern kc-46



Światowa renoma,  
krajowy prestiż

2–5 września 2013 roku

XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach 

Już po raz dwudziesty 
pierwszy Targi Kielce na 

Międzynarodowym Sa-
lonie Przemysłu Obron-
nego będą gościć pro-
ducentów najnowocze-
śniejszych technologii 

i produktów militar-
nych. Na MSPO zapre-

zentowane zostaną nie 
tylko najnowsze osiągnięcia 

w branży obronnej, lecz także 
rozwiązania oraz systemy logi-

styczne i ochrony służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa oraz przydatne w ratownic-

twie. W tym samym czasie w Kielcach będą się też odby-
wać XIX Międzynarodowe Targi Logistyczne. 

Kielecki salon, który przez minione lata awansował do 
rangi największej tego typu imprezy w Europie Centralnej 
i trzeciej po Paryżu i Londynie na naszym kontynencie, 
jest wystawą obejmującą wszystkie segmenty produkcji 
wojskowej, wyjątkową pod względem prezentacji nowo-
ści. Stąd między innymi tak duże zainteresowanie tą im-
prezą światowych specjalistów i producentów. Pierwszy, 
otwarty w 1993 roku, MSPO zgromadził 85 wystawców 
z pięciu krajów. Na ubiegłorocznym salonie przemysł 
obronny reprezentowało niemal 400 wystawców z 29 kra-
jów z całego świata. 

Od lat Targów Kielce nie omijają największe firmy zbro-
jeniowe, takie jak: BAE Systems, Boeing, MBDA, Raythe-
on, Thales czy Saab. Tę najważniejszą imprezę wystawien-
niczą w kraju odwiedza co roku około 13 tysięcy gości, 
w tym przedstawiciele Kanady, Korei Południowej, Estonii, 
Finlandii, Rumunii, Iranu, Szwecji, Rosji, Ukrainy, Japonii, 
USA, Litwy, Turcji, Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Czech, 
Francji, Czarnogóry, Słowenii i Meksyku oraz attaché woj-
skowi z 24 krajów. Wśród szczególnych wydarzeń minione-
go salonu były odwiedziny przedstawicieli takich egzotycz-
nych państw, jak Brunea, Izrael, Arabia Saudyjska czy 
Meksyk, oraz wizyta na targach ministra obrony narodowej 
Włoch Giampaolo Di Paola. Salon otworzył wówczas pre-
zydent RP Bronisław Komorowski.

TUrCy W KIElCACh
Od ośmiu lat MSPO towarzyszą wystawy narodowe prze-
mysłu obronnego poszczególnych krajów. W tym roku za-
prezentuje się Turcja. Wcześniej takie wystawy miały już 
Niemcy, Francja, Izrael, Stany Zjednoczone, Szwecja, 
Wielka Brytania i państwa Grupy V4. Przed rokiem, na ju-

bileuszowym XX MSPO pokaz swego przemysłu obronnego przy-
gotowywały Włochy. 

Turecka wystawa ma być równie bogata. Otwarcie XXI Salonu 
Przemysłu Obronnego uświetni między innymi koncert najstar-
szej orkiestry wojskowej Mehteran. Wraz z zespołem polskich sił 
zbrojnych odegra ona hymny narodowe Polski i Turcji („Marsz tu-
recki”). Obecność na MSPO tej najstarszej europejskiej orkiestry 
wojskowej ma związek z obchodami 90-lecia nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych między Republiką Turecką a Rzeczpospoli-
tą Polską oraz 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy naszym krajem a imperium osmańskim, przypa-
dającego w 2014 roku.

POlSKI hOldINg ObrONNy
Tegoroczny XXI MSPO będzie też pierwszym, na którym swoich 
osiągnięć w produkcji obronnej nie będzie już prezentować  
Grupa Bumar. Działała ona na runku uzbrojenia przez dekadę, 
łącząc prawie 40 krajowych spółek zbrojeniowych. Teraz oficjal-
nie zmieniła nazwę. Utworzony został Polski Holding Obronny. 
Dotychczasowy prezes Bumaru Krzysztof Krystowski zapowie-
dział między innymi kontynuowanie strategii oraz dalsze inwesty-
cje w nowoczesne technologie. 

Holding realizuje teraz cztery projekty strategiczne i elementy 
każdego z nich będzie można zobaczyć w Kielcach. Są to Tarcza 
Polski, Anders, MRTT (Multi Role Tanker Transport) oraz Polski 
Żołnierz Przyszłości. Mają one unowocześnić armię i stanowić 
przyszłościowe rozwiązania pozwalające bez wstydu konkurować 
z zagranicznymi dostawcami broni w walce o najbardziej opłacal-
ne kontrakty.

będZIE CO OglądAć
Na wystawie statycznej, którą od lat organizuje Inspektorat 
Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych, bę-
dzie można zobaczyć wszystko to, co w polskiej armii najlepsze 
– od działającego w sieci socjotechnicznego wyposażenia 
i uzbrojenia żołnierza po wozy o największych gabarytach, sa-
mobieżne działa oraz moździerze kalibru 120 milimetrów na 
gąsienicach i kołach. Zaprezentowany zostanie Anders – pol-
ska platforma bojowa XXI wieku. Ten nowoczesny polski pojazd 
bojowy jest tworzony w dwóch wersjach: jako wóz wsparcia 
ogniowego (tak zwany lekki czołg) oraz jako bojowy wóz piecho-
ty (BWP).  

Tradycją MSPO są również nagrody, między innymi prezydenta 
RP oraz Defendery dla najlepszych firm i produktów prezentowa-
nych na targach. Nagrodę prezydenta na MSPO 2012 otrzymał 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii z Warszawy za przyrząd 
do rozpoznania skażeń PRS-1.

Zapraszamy na Targi Kielce już 2 września.
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o europie oddalającej się od stanów 
zjednoczonych i braku politycznej woli 

do współpracy obronnej dyskutują 
Beata Górka-winter, Dominik jankowski,

olaf osica i witold waszczykowski.
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polska zbrojna: Minęło półtora roku od za-
kończenia polskiej prezydencji w unii euro-
pejskiej. jednym z priorytetów była wspólna 
polityka bezpieczeństwa i obrony (wpbio). 
co z niej dziś zostało?

witold waszczykowski: priorytet ten tak na-
prawdę nie wszedł w fazę implementacji. w eu-
ropie zaczął się kryzys, zmieniła się atmosfera. 
Francuzi zdecydowali się na powrót do struktur 
naTo, porzucili dawne marzenia o stworzeniu 
europejskich struktur obronnych. Do dziś nie ma 
wspólnej polityki zagranicznej, więc nielogiczne 
jest tworzenie wspólnej obrony. nie są także zde-
finiowane zagrożenia, dlatego nie można stwo-
rzyć wspólnej strategii obronnej; nie wiemy prze-
cież, przed kim mamy się bronić. 

polska zbrojna: uważa pan, że nie ma potrze-
by prowadzenia takiej polityki na płaszczyźnie 
europejskiej?

witold waszczykowski: wspólną płaszczyzną 
europejskiej obrony jest naTo. większość 
państw starego kontynentu należy do sojuszu, 
pozostałe współpracują w różnych formach, na 
przykład w formie „partnerstwa dla pokoju”. na-
leży wzmacniać obecny system, a nie tworzyć no-
wy czy dublować struktury natowskie. 

olaf osica: Dziś większość państw mocno tnie 
wydatki, między innymi na armię. projekt euro-
pejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, czyli 
koncepcja rozwijana od szczytu Ue w 1999 roku 
w Helsinkach, ma uzasadnienie w takim znacze-
niu, że równoważy proces stopniowego wycofy-
wania się i ograniczania amerykańskiej obecności 
wojskowej i politycznej w europie. Dziś stany 
zjednoczone zwracają się w stronę azji. europa 
w coraz większym stopniu będzie zdana na sie-
bie, szczególnie w razie kryzysu w południowym 
czy wschodnim sąsiedztwie. jeśli zaś popatrzymy 
nie na deklaracje, lecz na konkretne działania, to 
zobaczymy, że projekt wpBio traci rację bytu. 
założenia, które legły u jego podstaw, musiałyby 
zostać wymyślone na nowo.

beata górka-winter: To prawda, że podczas 
prezydencji nie mieliśmy szans zrealizować prio-
rytetów przyjętych dla wpBio, bo główny ani-
mator tej polityki, czyli Francja, zrezygnował  
z niektórych postulatów i postawił na naTo oraz 
sojusz z Usa. nie sądzę, aby w najbliższym cza-
sie doszło do rewitalizacji tej polityki. nie powin-

niśmy za to winić tylko Francji. koncepcja stałe-
go dowództwa operacyjnego zawsze była solą 
w oku wielkiej Brytanii, która nie chciała zgo-
dzić się ani na rozmieszczenie grup bojowych 
w regionach konfliktów, ani na ustanowienie ja-
kichkolwiek stałych struktur współpracy. wciąż 
ukazuje się wiele ekspertyz na temat wpBio. 
Czytam je z nadzieją, że znajdę nową receptę na 
europejską politykę bezpieczeństwa. niestety, po-
wtarzają się te same postulaty – intensywniejszy 
dialog z Usa i naTo, zwiększenie przez europę 
wydatków na obronę. Te propozycje słyszymy od 
lat. w BBn w ubiegłym roku odbyła się dyskusja 
na temat aktualizacji europejskiej strategii bez-
pieczeństwa. eksperci słusznie uważają, że stara 
strategia się przedawniła. Co do nowelizacji je-
stem jednak sceptyczna, bo samo przyjęcie nowe-
go dokumentu nie oznacza jeszcze efektywnej 
polityki. kiedy jest polityczna wola, wiele dzia-
łań podejmuje się bez dokumentów.

polska zbrojna: widzi pani jakieś rozwiąza-
nie?

beata górka-winter: Unia powinna skupić się 
na małych rzeczach. nie należy krytykować 
wszystkiego, co w ramach wpBio zostało stwo-
rzone. Ue podejmuje wiele działań, które trudno 
dobrze „sprzedać” – misje, reformy sektora bez-
pieczeństwa w krajach afrykańskich, afganistanie 
czy na Bałkanach. nie angażuje się tam politycz-
nie, ale ekspercko. i to ma sens. 

dominik jankowski: zgadzam się z tym, że  
w wypadku zagrożenia militarnego jedynym real-
nym gwarantem bezpieczeństwa jest naTo. 
wpBio jest wspólna z nazwy, gdyż na jej kształt 
ma wpływ potencjał obronny każdego państwa. jej 
skuteczność zależy od konsensu 27 państw. Decy-
zje nie zapadają większością głosów, choć należy 
się zastanowić, czy może się to w przyszłości 
zmienić. Czy postulaty polskiej prezydencji zosta-
ły zrealizowane? polska podeszła do wpBio am-
bitnie i trudno stawiać zarzut, że tak postąpiła. Czy 
Francja nas zawiodła? nie odniosłem takiego wra-
żenia. wpBio często oceniana jest dość krytycz-
nie, ale odpowiedzialność za to przerzuca się na 
Brukselę. Gdy coś nie działa, mówimy, że to wina 
źle działających instytucji. a przecież decyzje po-
dejmują państwa członkowskie. widzę wolę 
wzmacniania wpBio po stronie polski, Francji, 
niemiec, włoch i Hiszpanii oraz mniejszych kra-
jów członkowskich. zgadzam się z tym, że budo-
wanie Ue jest procesem małych kroków. niemniej 
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bez Unii zerowe byłoby nasze zaangażowanie cywilno-wojsko-
we na wschodzie. myślę na przykład o misji w Gruzji. 
przezwyciężenie dotychczasowego strukturalnego podziału na 
cywilne i wojskowe aspekty w ramach misji jest kluczem do 
wzmocnienia wpBio. oznacza to reformę instytucji unijnych. 
zachęcamy państwa członkowskie do opracowania nowego do-
kumentu strategicznego. To obecnie jeden z priorytetów nasze-
go rządu na grudniowe posiedzenie rady europejskiej. 

olaf osica: wpBio byłaby dobrym projektem, gdyby europa 
poważnie myślała o swoim bezpieczeństwie i spełniła oczeki-
wania amerykańskie – zatrzymała spadek wydatków na zbro-
jenia. Tak się nie stało. państwa, które zechcą wspólnie prowa-
dzić misje, zawsze znajdą formułę, która im to umożliwi. Do 
tego nie jest potrzebna Bruksela. w sprawie Francji mam nie-
co inną opinię niż Dominik jankowski. Gdy oczekiwaliśmy 
wsparcia w odniesieniu do wpBio, Francuzi po cichu nego-
cjowali porozumienie z Brytyjczykami. nawiązanie przez te 
kraje bliższej współpracy wojskowej zapoczątkowało w euro-
pie zmianę myślenia o tej kwestii. przenosi się ona z poziomu 
Brukseli na regionalny. niemcy i szwedzi ogłosili chęć po-
dobnego współdziałania. Dziś obserwujemy ciekawe procesy 
w regionach nordyckim i bałtyckim. jest próba aktywizacji 
wyszehradu. Ten trend pokazuje, że panuje zniechęcenie do 
podejmowania dyskusji na poziomie Unii europejskiej, bo jest 
to nieefektywne. jest potrzebna pewna elastyczność polityczna  
i wojskowa – współpracujemy z partnerami, którzy podzielają 
naszą percepcję bezpieczeństwa. Gdy dziś spojrzymy na pro-
jekt wpBio, zobaczymy dwa równoległe światy, które się  
nigdzie nie stykają; prawdziwy i realny poziom to współpraca 
regionalna, oraz coraz bardziej oderwany od życia poziom 
brukselski. Tymczasem na południu i wschodzie europa traci 
wpływ na stosunki sąsiedzkie. nie ma też chętnych do podej-

mowania interwencji. widzimy, co dzieje się w syrii, przypo-
mnijmy operację w libii, którą rozpoczęli Francuzi, ale euro-
pa jej nie sprostała i zwrócono się o pomoc do naTo. De  
facto była to operacja francuska z poparciem innych państw. 
wpBio w rozumieniu szczytu w Helsinkach należy zatem 
do przeszłości.

beata górka-winter: Ue angażuje się na małą skalę i tam, 
gdzie jest niewielkie ryzyko ofiar i wydatków. nie trzeba jed-
nak budować europejskich struktur, aby zorganizować kilka-
naście niewielkich misji. Grubo przepłacamy za strukturę, 
która ma na agendzie tylko kilka relatywnie ograniczonych 
projektów. 

witold waszczykowski: koncepcja wspólnej obrony, tak jak 
wiele innych działań Unii, była koncepcją ideologiczną: trzeba 
odseparować się od Usa, aby zrealizować ambicje francusko-
-niemieckie. Żadna misja europejska nie zaspokoi potrzeb 
obronnych żadnego państwa europejskiego. misje w Czadzie 
czy mali były testem dobrej woli, wyrazem naprawienia post-
kolonialnych problemów. jeśli pięćdziesięciotysięczna polska 
armia lądowa nie byłaby w stanie obronić odcinka granicy pol-
sko-kaliningradzkiej, to jaki problem na wschodniej granicy 
rozwiązałaby trzy-, czterotysięczna grupa bojowa złożona z po-
laków, słowaków i Duńczyków? im szybciej odejdziemy od 
ideologii i przejdziemy do realnych interesów bezpieczeństwa, 
tym lepiej.

beata górka-winter: nie można uogólniać. są przykłady 
lepszych i gorszych grup bojowych, zależnie od tego, kto je 
tworzy. ale nawet gdybyśmy mieli dobrą grupę w gotowości 
bojowej, to nadal problemem byłaby kwestia zgody politycznej 
wszystkich państw Ue, żeby ją wysłać w rejon konfliktu.

dominik jankowski: Trzeba zastanowić się, do czego mają 
służyć grupy bojowe. w mojej ocenie nie będą one jednostka-
mi wyłącznie wojskowymi. w Ue nie ma na to zapotrzebowa-
nia i woli politycznej. ponadto z polskiej perspektywy więk-
szym problemem jest to, że oprócz policjantów nie mamy kogo 
wysłać na misję cywilną. nie ma bowiem odpowiedniego usta-
wodawstwa.

witold waszczykowski: wojsko, policję czy pieniądze wysyła 
się za granicę po to, aby zrealizować jakieś własne interesy. 
zdefiniujmy interesy polski w odległych regionach, gdzie wy-
ślemy siły wojskowo-policyjne. małym, 20-osobowym oddzia-
łem wspieramy dziś misję w mali, a nie byliśmy w stanie wes-
przeć misji w libii, stajemy okoniem, aby cokolwiek zrobić  
w sprawie syrii. po co tworzyć strukturę policyjną, jeśli nie 
mamy żadnego interesu, aby ją użyć? robimy to tylko z powo-
dów ideologicznych, aby pokazać, że jesteśmy wiarygodnym 
partnerem.

dominik jankowski: To również jest ważne. w dziedzinie 
polityki bezpieczeństwa nie zawsze można opierać się na 
ekonomicznym rachunku zysków i strat. 

olaf osica: Dziś zmieniły się uwarunkowania, pewne pro-
gnozy się sprawdziły. zmieniła się rola Usa w europie, nie 
udało się zahamować procesu demilitaryzacji ani polityczne-
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go trendu obcinania wydatków na zbrojenia. 
kontynuowanie tego procesu na siłę tylko dlate-
go, że mamy odpowiednie instytucje, wydaje mi 
się pozbawione większego sensu. Czy jest wola 
polityczna i społeczna, aby angażować się woj-
skowo w różne przedsięwzięcia w sąsiedztwie? 
w ciągu ostatnich 20 lat byliśmy mocno zaanga-
żowani przez naTo w byłej jugosławii, potem 
był irak i afganistan. Dziś jest potrzeba konsoli-
dacji i refleksji na poziomie państw, przyjrzenia 
się, jakie są wyzwania. Taka dyskusja wydaje mi 
się ciekawsza niż zastanawianie się nad tym, czy 
ratować dyskurs europejski. w tym obszarze, 
o którym mówimy, nie ma on dzisiaj nic ciekawe-
go do zaoferowania.

polska zbrojna: dziś w unii europejskiej, ale 
też w Nato, coraz większego znaczenia na-
biera wojskowa współpraca regionalna, czego 
dobrym przykładem jest skandynawia.  
w grupie wyszehradzkiej efekty kooperacji 
w sferze militarnej nie są oszałamiające. Naj-
większy wspólny projekt, modernizacji śmi-
głowców Mi-24, zakończył się fiaskiem. który 
kierunek współpracy regionalnej powinien 
mieć dla polski znaczenie strategiczne?

witold waszczykowski: nie chcemy poszukiwać 
partnerów w regionie, bo jednych uważamy za 
słabych, a na innych się boczymy, na przykład na 

węgry czy rumunię, drugie co do wielkości pań-
stwo w regionie. możliwą współpracę z tymi kra-
jami zastępujemy mirażem Trójkąta królewiec-
kiego z rosją i niemcami, co prowadzi nas na 
manowce i wystrasza innych partnerów. poza tym 
państwa regionu morza Bałtyckiego, szwecja czy 
Finlandia, mają podobne problemy jak my. To był-
by interesujący dla nas kierunek współpracy woj-
skowej, ale wymaga pewnej odwagi politycznej 
i jasnego zdefiniowania, kto nam zagraża, a tego 
nie dowiemy się, chociażby ze strategii przygoto-
wanej przez BBn.

olaf osica: nie zgadzam się z opinią, że polska 
boczy się na węgry. na południu trudno jest po 
prostu o poważnych partnerów do współpracy woj-
skowej, których deklaracje miałyby oparcie w fak-
tach. Do tego dochodzi dramatyczna zapaść sekto-
ra obronnego u naszych partnerów z Grupy wy-
szehradzkiej. Bardziej skomplikowana sytuacja jest 
na północy – to interesujący obszar współpracy 
nordyckiej i bałtyckiej. nasz kraj ma różne pomy-
sły na jej podjęcie. pytanie, czy polska będzie 
atrakcyjna dla skandynawów. podobnie postrzega-
ją oni zagrożenia, ale mają długą tradycję bliskiej 
kooperacji wojskowej i są przyzwyczajeni do eks-
kluzywnych jej form. współpracy nie ułatwia fakt, 
że Finlandia i szwecja są poza strukturami natow-
skimi. Uwaga norwegii w kwestiach bezpieczeń-
stwa koncentruje się zaś na dalekiej północy, a nie 
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na Bałtyku. Uważam zatem, że kierunek północny 
jest bardziej perspektywiczny niż południowy, co 
nie oznacza, że każda nasza inicjatywa zostanie za-
akceptowana. istnieją już pierwsze ciekawe projek-
ty, jak wspólny nadzór nad ruchem na Bałtyku.

dominik jankowski: nie odniosłem wrażenia, 
aby Trójkąt królewiecki miał koncentrować się na 
współpracy wojskowej. współpraca regionalna 
państw europejskich jest uzasadniona politycznie  
i prostsza do zrealizowania w formule dwu-, trzy- 
lub czterostronnej. przyszłość polskiej polityki bez-
pieczeństwa będzie uzależniona od tego, w jakich 
układach regionalnych będzie funkcjonować. Co 
do Grupy wyszehradzkiej, geografii nie zmienimy. 
naszym zadaniem jest przekonywanie partnerów, 
jak ważna jest polityka bezpieczeństwa  
i obrony. powinniśmy dążyć do tego, by Czechy, 
słowacja i węgry były odpowiedzialnymi i warto-
ściowymi sojusznikami w wyselekcjonowanych 
dziedzinach obronności. To leży w naszym intere-
sie. nie zrezygnowaliśmy też z rumunii. wręcz 
przeciwnie, to jeden z lepszych przykładów efek-
tywnej współpracy. jednym z jej obszarów jest 
obrona przeciwrakietowa. nową szansą na jej dal-
szy rozwój jest wybór przez rumunię myśliwców 
F-16. Trójkąt weimarski to struktura najbardziej 
perspektywiczna, chociażby ze względu na zainte-
resowanie firm francuskich i niemieckich udziałem 
w modernizacji technicznej naszych sił zbrojnych.
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witold waszczykowski: Dla mnie koncepcja 
specjalizacji sił zbrojnych, o której pan wspo-
mniał, jest niebezpieczna, bo prowadzi do uzależ-
nienia. wkraczamy w obszar budowy systemu 
obronnego, który nie sprowadza się do prostych 
zakupów broni i sprzętu. najpierw trzeba zdefi-
niować zagrożenia i do nich dopasować uzbroje-
nie. wybór dostawcy powoduje, że wchodzimy do 
pewnej rodziny strategicznej. musimy o tym pa-
miętać przy podejmowaniu decyzji o systemie 
obrony przeciwrakietowej. powinniśmy wybrać 
taki, który nie spowoduje naszego uzależnienia od 
jednego kraju – jedynego producenta i jedynego 
posiadacza takiego systemu.

dominik jankowski: polska nie może pozwolić 
sobie na specjalizację, ale dla trzech partnerów  
z Grupy wyszehradzkiej, z ograniczonymi budżeta-
mi obronnymi, jest to perspektywiczne rozwiązanie.

polska zbrojna: ważnym obszarem współpracy 
europejskiej staje się przemysł zbrojeniowy. po-
jawiają się szanse dla naszej zbrojeniówki, bo ar-
mia zamierza dokonać wielkich zamówień, ale są 
też zagrożenia, dlatego że polskie firmy są słab-
sze niż zachodnioeuropejskie koncerny. czy wy-
korzystujemy nasze członkostwo w Nato i ue 
do udziału w programach wielonarodowych?

olaf osica: rozwijanie współpracy techniczno-
-wojskowej ma sens z tymi partnerami, którzy my-
ślą podobnie jak my. zwiększa to bowiem prawdo-
podobieństwo, że będą gotowi współdziałać nie tyl-
ko w czasie pokoju, ale również w razie kryzysów. 
w europie są dobre przykłady takiej współpracy, 
myślę tu o niemiecko-holenderskiej. polska nie jest 
tu maruderem, ale to trudne decyzje, z konsekwen-
cjami politycznymi na długie lata. przez wiele lat 
zachodnioeuropejski przemysł zbrojeniowy nie po-
strzegał nas jako atrakcyjnego partnera, bo zbyt 
mało wydawaliśmy na obronę. Dziś fakt, że prze-
znaczamy na nią około dwóch procent produktu 
krajowego brutto, powoduje, że gdy ogłaszamy 
przetarg, otrzymujemy oferty z całego świata. przy-
szłość pokaże, czy wykorzystamy tę szansę na 
wzmocnienie naszego rodzimego przemysłu.

beata górka-winter: zastanawiam się nad tym, 
czy zainteresowanie firm zagranicznych dotyczy 
rzeczywistej kooperacji z naszą zbrojeniówką, czy 
też jest tylko szukaniem okazji, by sprzedać gotowe 
produkty. Co prawda rząd stawia jako warunek 
wysoki stopień polonizacji, czyli zaangażowania 
polskiego przemysłu w realizację kontraktów na 
sprzęt i uzbrojenie, ale obawiam się, że ze wzglę-
du na dużą nieprecyzyjność tego pojęcia może 
być ono ostatecznie różnie interpretowane. Dlate-
go najlepszym rozwiązaniem byłoby przedstawie-
nie potencjalnym partnerom konkretnych oczeki-
wań. potrzebujemy w polsce naszej własnej Doliny 
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krzemowej, mamy potencjał ludzki, by ją stwo-
rzyć, ale szukamy wsparcia, kapitału i know-how. 
kontrakty zbrojeniowe powinny stać się pretek-
stem do zainicjowania czegoś dużo większego.

dominik jankowski: przy wyborze partnerów  
w przemyśle zbrojeniowym kluczowe jest podob-
ne postrzeganie polityki bezpieczeństwa. musi-
my też uwzględnić wejście w życie na naszym 
rynku dwóch dyrektyw Ue z 2009 roku odnoszą-
cych się do zbrojeniówki. jest duża presja w ko-
misji europejskiej, by rozszerzyć interpretację ar-
tykułu 346, który mówi, że przetargi dotyczące 
bezpieczeństwa państwa można przeprowadzać  
z pominięciem zasad rynkowych. rozszerzona 
interpretacja jest korzystna dla unijnej „wielkiej 
przemysłowej szóstki” [niemcy, Francja, wielka 
Brytania, włochy, Hiszpania, szwecja]. Dla nas 
niekorzystne jest także forsowane przez ke przy-
spieszone odejście od offsetu. ponadto istnieje za-
mysł, by całą dyskusję o wpBio sprowadzić tyl-
ko do przemysłu obronnego. jesteśmy przeciwni 
takiej interpretacji.

witold waszczykowski: nie obawiałbym się ta-
kiej sytuacji. powinniśmy być zainteresowani 
wchodzeniem we współpracę w przemyśle zbroje-
niowym w kontekście tego, co nazywamy reindu-
strializacją polski. przestawienie się na produkcję 
zbrojeniową mogłoby być szansą dla pewnej grupy 
podupadających zakładów. niebezpieczeństwem 
związanym z wpBio było skierowanie jej prze-
ciwko stanom zjednoczonym. amerykanie wyco-
fują się z europy nie dlatego, że widzą zagrożenie 
w azji. ich zwrot w stronę pacyfiku jest wymów-
ką. Faktycznie Usa wychodzą z europy, bo nie 
widzą determinacji po naszej stronie, aby utrzymać 
więzi transatlantyckie. Tak odbierają kolejne re-
dukcje nakładów na obronę. wpBio odstręcza ich 
od europy. ograniczenie jej do obszaru przemysło-
wego mogłoby ich uspokoić, że nie powstanie sys-
tem obronny, z którego będą wyłączeni.

dominik jankowski: industrializacja – jak naj-
bardziej. jak największa część pieniędzy, które 
przeznaczamy na modernizację sił zbrojnych, 
musi pozostać w kraju, by ludzie odczuli korzyści 
z tego procesu. problem w tym, że polskie śred-
nie przedsiębiorstwo zbrojeniowe to zupełnie in-
ny zakład niż ten, który pod tym określeniem ist-
nieje na przykład we Francji czy w niemczech. 
amerykanów zaś przyciągniemy do europy stre-
fą wolnego handlu.

polska zbrojna: czy w takim razie ue jest  
w ogóle potrzebna wpbio, skoro tak napraw-
dę za tę sferę odpowiada Nato?

beata górka-winter: wzmacniajmy w tej poli-
tyce to, co jest wartościowe i zdało egzamin, jak 

misje obserwacyjne, projekty eksperckie czy re-
formy sektora bezpieczeństwa. na duże projekty 
nie ma zaś w tej chwili ani klimatu politycznego, 
ani pieniędzy.

olaf osica: wpBio jest potrzebna, ale niektóre 
jej założenia z przeszłości okazały się nierealne. 
musimy na nowo zdefiniować położenie i rolę 
Ue w świecie, ocenić nasze narodowe potrzeby  
i stworzyć nowe myślenie w europie, a nie próbo-
wać dostosowywać pochodzące z innej epoki in-
strumenty do nowych wyzwań, bo to się po pro-
stu nie uda. nie widzę też dylematu: współpraca 
na poziomie Ue czy ta regionalna.

witold waszczykowski: powinniśmy odejść od 
ideologii i iluzji, myślenia, że „zabawa” w grupy 
bojowe, współpracę regionalną czy niszową do-
prowadzi nas do pozytywnych efektów. To zbyt 
dużo kosztuje, jest nieefektywne i nie służy do-
brze interesom polski. Ue ma inne, poważniejsze 
problemy przed sobą – przyszłość euro, demogra-
fia czy ekspansja islamu, których z powodów po-
prawności politycznej wielu stara się nie dostrze-
gać. Być może do wspólnej obrony powróci się 
w przyszłości, w bardziej sprzyjającej atmosferze. 
osobiście obawiam się, że niektórzy, promując 
nadal tę koncepcję, mogą podważać zasadność 
istnienia naTo.

dominik jankowski: naTo pozostaje najważ-
niejszym gwarantem bezpieczeństwa polski. klu-
czowa debata, jaka nas czeka, dotyczy przyszłości 
sojuszu po zakończeniu misji isaF w afganista-
nie. nie przekreślałbym wpBio, która ze swymi 
wszystkimi ułomnościami sprawdza się w okre-
ślonych obszarach. ponadto polska musi wpływać 
na decyzje zapadające w sprawie przyszłości  
europejskiego przemysłu zbrojeniowego.             n
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austria jest jednym z czterech krajów 
w europie, w którym mężczyźni pod-
legają obowiązkowi służby wojskowej 
(obok Finlandii, Grecji i Cypru). od 

lat politycy dyskutują o wprowadzeniu armii za-
wodowej.

cięcia bez strategii 
„Bez strategii, za to z drastycznymi cięciami 

budżetowymi”, pisali dziennikarze w 2012 roku 
w magazynie „profil” o planowanej reformie ar-
mii. „od początku armia była pasierbem austriac-
kiej polityki, złem koniecznym potrzebnym do 
wypełnienia pochodzącej z 1955 roku ustawy 
o wieczystej neutralności austrii”, głosił niemiec-
ki tygodnik „Die zeit”. konsekwencją tej ustawy 
była armia z poboru.

po zniesieniu żelaznej kurtyny, gdy zakończyła 
się zimna wojna i rozpadł Układ warszawski, 
a naTo objęło parasolem ochronnym państwa 
dawnego bloku wschodniego, austria pozostała 
neutralnym krajem głównie na papierze (przystą-
piła do natowskiego programu „partnerstwo dla 
pokoju”, uczestniczy we wspólnej unijnej polityce 
bezpieczeństwa i obrony, bierze udział w opera-
cjach pokojowych onz i Ue). 

od zakończenia zimnej wojny minęło ponad 
20 lat i zmieniły się wymagania stawiane nowocze-
snej armii. Tymczasem w austrii nadal tak samo 
szkoli się rekrutów i zamiast o zadaniach sił zbroj-

nych wciąż dyskutuje się o kosztach i oszczędno-
ściach, a żołnierze odbywający służbę skarżą się, że 
są wykorzystywani jako tania siła robocza – kie-
rowcy, mechanicy, kucharze czy kelnerzy.

za i przeciw
lata sporów socjaldemokratycznej partii au-

strii (spÖ), która opowiada się za zawodową ar-
mią, i austriackiej partii ludowej (ÖVp), uważa-
jącej, że należy utrzymać pobór, zakończyły się 
uzgodnieniem, że sprawa ta zostanie rozstrzygnię-
ta w referendum. 

socjaldemokraci argumentowali, że odkąd au-
stria stała się członkiem Unii europejskiej, jest 
otoczona sojusznikami i nie potrzebuje rozbudo-
wanych sił zbrojnych (54 tysiące etatów), ponie-
waż nikt jej nie zagraża. ówczesny minister obro-
ny norbert Darabos proponował armię zawodową, 
która miała liczyć około 15 tysięcy żołnierzy. pla-
nowano, że wraz z profesjonalizacją zlikwidowa-
ne zostaną jednostki obrony terytorialnej. mniej-
sze wojsko miało być tańsze i lepiej przygotowane 
do walki z piractwem internetowym i zagrożenia-
mi terrorystycznymi.

Chadecy obawiali się jednak, że taka koncepcja 
narazi na szwank bezpieczeństwo kraju. przeciw-
ko planom ministra Darabosa agitowały nie tylko 
organizacje pozarządowe, w których „odrabiają” 
wojsko poborowi (na przykład Czerwony krzyż). 
Głosy sprzeciwu dochodziły także ze sztabu ge-

m a ł G o r z a T a  B a r w i C k a

armia 
od klęsk

 Mniej kelnerów  
i szoferów w armii oraz 
bardziej atrakcyjną zasadniczą służbę 

wojskową obiecuje nowy minister obrony 
Gerald klug.

austriackie siły 
zbrojne liczą około 
54 tysięcy etatów: 
21 tysięcy jest 
w wojskach lądowych 
i lotniczych, a 24 tysiące 
zajmują żołnierze obrony 
terytorialnej 
(odbywający służbę 
wojskową i rezerwiści 
na szkoleniach), reszta 
przypada na instytucje 
centralne i szkolnictwo. 
na czas wojny 
przewiduje się 
wystawienie około 
120 tysięcy żołnierzy.

wojsko  
w liczbach
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neralnego, od oficerów i podoficerów, którzy twierdzili, że ar-
mia przestanie pełnić funkcje obronne. „austriacki związek 
oficerów będzie bronił poboru do ostatniego żołnierza”, kpił 
„Die zeit”.

roczny budżet sił zbrojnych wynosi obecnie dwa miliardy 
euro (0,6 procent produktu krajowego brutto). wojskowi prze-
konywali, że armia zawodowa podwoi te koszty, czemu jednak 
zaprzeczało ministerstwo obrony. Faktem jest, że ponad poło-
wę budżetu (55 procent) pochłaniają dziś koszty osobowe. ob-
liczono, że za dziesięć lat wzrosną one do 73 procent, a wtedy 
nie będzie funduszy na szkolenia i zagraniczne misje, nie mó-
wiąc już o inwestycjach. 

„Nie” w refereNduM
w referendum niemal 60 procent obywateli opowiedziało 

się za utrzymaniem obowiązkowej służby wojskowej (fre-
kwencja wyniosła 49 procent). wynik nie jest wiążący dla ga-
binetu kanclerza wernera Faymanna, ale oba rządzące ugru-
powania: socjaldemokraci i chadecy, zapowiedziały, że usza-
nują wolę wyborców. poborowi nadal będą służyć w wojsku 
pół roku. Będą mogli również odbyć dziewięciomiesięczną, 
cywilną służbę zastępczą (z takiej możliwości korzysta około 
13 tysięcy osób rocznie).

„nie” dla armii zawodowej w referendum nie oznaczało, że 
plany wojskowych reform wylądują w koszu. minister obrony 
norbert Darabos już w 2011 roku zredukował z 2,8 tysiąca do 
dwóch tysięcy liczbę stanowisk oficerskich, a w ubiegłym ro-
ku wstrzymał szkolenia czołgistów i artylerzystów. za po-
rażkę w referendum zapłacił jednak stanowiskiem – na po-
czątku marca 2013 roku, po sześciu latach spędzonych w re-

sorcie, podał się do dymisji. szefem resortu obrony został 
Gerald klug.

„nowy minister zderzył się ze starymi problemami, które 
nie zmieniają się od 20 lat: malejącym budżetem na armię, 
która dysponuje przestarzałym uzbrojeniem i skostniałym apa-
ratem”, skomentowano tę zmianę w  dzienniku „Der stan-
dard”.

powołana przez ministrów obrony Geralda kluga i spraw 
wewnętrznych johannę mikl-leitner grupa ekspertów ma 
opracować kompromisowe propozycje. armia zostanie zrefor-
mowana, ale z zachowaniem jej dotychczasowego charakteru. 
prasa spekuluje, jak daleko mogą posunąć się w zawarciu tego 
kompromisu partie rządzącej koalicji – socjaldemokraci i kon-
serwatyści. ich programy dotyczące obronności znacznie się 
różnią. na razie dziennik „Die presse” ujawnił, że na pierwszy 
ogień ma iść zmiana szkolenia rekrutów: dziś 60 procent z nich 
„odrabia” służbę wojskową na przykład w szpitalach, a 40 pro-
cent służy w armii. Te proporcje mają zostać odwrócone. 

w 2011 roku z 23 tysięcy rekrutów 3,1 tysiąca (14 procent) 
pracowało w kuchniach, kantynach i kasynach oficerskich ja-
ko kucharze czy kelnerzy, 1,6 tysiąca (7 procent) zatrudnio-
nych było jako szoferzy, 2,5 tysiąca (11 procent) odbywało 
właściwą służbę wojskową, reszta pracowała w administracji 
i obsłudze.

„mniej kelnerów i szoferów w armii to pierwszy krok, aby 
zasadnicza służba wojskowa stała się bardziej atrakcyjna”, 
uważa minister klug.

walka z ŻywiołaMi
„austriacy zawsze mieli dziwny stosunek do swojej armii”, 

napisał komentator dziennika „Die presse” martin Fritzl. 
„Uważali, że żołnierze powinni układać worki z piaskiem 
w razie powodzi, ale nie wierzyli, że armia może ich obronić 
w sytuacji zagrożenia, na przykład w wypadku inwazji wojsk 
rosyjskich”.

w powszechnym odczuciu armia jest nieudolna. już w cza-
sach wojny domowej w byłej jugosławii w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku serbskie samoloty bezkarnie zapusz-
czały się w przestrzeń powietrzną austrii, której przestarzałe 
ówczesne lotnictwo nie było w stanie im w tym przeszkodzić. 
w 1991 roku austriaccy żołnierze chronili granicę ze słowe-
nią. „nie chciałbym jeszcze raz wykonywać takiego zadania 
z poborowymi”, przyznał generał dywizji karl schmidseder, 
który był członkiem gabinetu ministra Darabosa.

austriacy uważają, że obrona kraju nie jest najważniej-
szym zadaniem armii – myśli tak tylko 12 procent obywate-
li. 78 procent na pierwszym miejscu stawia pomoc ofiarom 
klęsk żywiołowych, a 6 procent widzi wojsko na zagranicz-
nych misjach.

„w obliczu nowych zagrożeń, takich jak terroryzm czy  
cyberwojna, absurdem jest werbowanie co roku przeszło dwu-
dziestu tysięcy młodych ludzi. pobór, który pochłania 40 pro-
cent budżetu wojska, oznacza dziś marnowanie pieniędzy. 
można by je wydać na szkolenie żołnierzy zawodowych”, 
przekonuje erich reiter, analityk z międzynarodowego insty-
tutu polityki liberalnej. austriacy uważają jednak inaczej. 
Traktują wojsko niczym strażaków ochotników. może mają 
bardziej pacyfistyczne poglądy niż inne narody? jak na razie, 
nie przekonują ich tłumaczenia polityków, że pomoc ofiarom 
katastrof nie powinna być głównym zadaniem armii.  n
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z Maciejem langiem o tym, kto jest w stanie zapewnić 
afgańczykom bezpieczeństwo, rozmawiają Dorota kołakowska i joanna Tańska.

Nadzieja na stabilizację
jakie będzie największe wyzwanie dla afganistanu po 
2014 roku?

najważniejsze jest zbudowanie stabilnych i mocnych struk-
tur państwowych. Takich, które zapewnią afgańczykom po-
czucie bezpieczeństwa. ludzie powinni czuć, że państwo 
gwarantuje im pewną przyszłość – sprawne sądownictwo, 
edukację ich dzieci, opiekę medyczną czy pracę. władze mu-
szą mieć dla nich realną, konkretną ofertę, atrakcyjniejszą niż 
to, co obiecują rebelianci.

udźwigną one takie zadanie?
rok 2014, kiedy z afganistanu wyjadą wojska koalicji 

isaF, będzie dla nich testem. wcześniej jednak przekonamy 
się, czy rząd jest w stanie zorganizować demokratyczne wy-
bory. mam nadzieję, że tak, bo tylko w taki sposób afgańczy-
cy będą mogli się przekonać, że los państwa jest w ich rękach. 

ilu z nich w ogóle pójdzie na głosowanie?
Trudno mówić o frekwencji, bo nie znamy przecież nawet 

dokładnej liczby mieszkańców tego kraju. 

demokratyczne wybory byłyby sygnałem dla społeczności 
międzynarodowej, że warto dalej pomagać afgańczykom?

myślę, że społeczność międzynarodowa musi być przygoto-
wana na wspieranie afganistanu w perspektywie długotermi-
nowej, choć nie w takiej skali jak obecnie. 

czy jest szansa na poprawę sytuacji finansowej tego bied-
nego kraju?

z jednej strony, afganistan ma duże złoża bogactw natural-
nych, z drugiej jednak – ogromne problemy z infrastrukturą, 
a bez sieci dróg czy połączeń kolejowych nie będzie można 
dystrybuować tych surowców. i tu znów pojawia się kwestia 
silnego państwa, które tworzy rozwiązania systemowe 
uwzględniające istniejącą specyfikę poszczególnych regio-
nów. Trzeba jednak pamiętać, że w kulturze afgańskiej poję-
cie władzy centralnej było i nadal jest w niektórych rejonach 
czymś abstrakcyjnym.

od chwili wejścia wojsk koalicji do afganistanu minęło 
jednak dziesięć lat. przez ten czas afgańczycy też chyba 
się zmienili…

w tym czasie wyrosło nowe pokolenie ludzi, którzy myślą 
zupełnie innymi kategoriami niż ich ojcowie. To ogromny ka-
pitał. w tych młodych ludziach widać pęd do wiedzy. oni 
chcą normalnie żyć.

bezpieczeństwo AfGANISTAN| |
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to może jest szansa, że wkrótce polscy biznes-
meni będą mogli prowadzić interesy w afgani-
stanie?

można oczywiście zastanawiać się, czy zdo-
byte na misji kontakty będą pomocne przy ini-
cjowaniu współpracy biznesowej. nie o to nam 
jednak chodziło, gdy podejmowaliśmy decyzję 
o udziale w tej operacji. przypomnę, że było to 
po 11 września 2001 roku. w afganistanie zna-
leźliśmy się jako część szerokiej koalicji. zrobi-
liśmy to z myślą o bezpieczeństwie także nasze-
go kraju. wówczas nikt nie mówił o biznesie 
i o tym, że idziemy otwierać drogę naszym 
przedsiębiorcom. Chociaż myślę, że zostały 
stworzone podstawy do współpracy gospodar-
czej. polska nie jest anonimowym krajem dla 
afgańczyków. wszyscy dobrze nas kojarzą. ze 
strony tamtejszych kręgów biznesowych widać 
zainteresowanie współpracą, ale istnieją też 
obiektywne przeszkody, takie jak zagrożenia dla 
bezpieczeństwa czy braki w infrastrukturze. 

bezpieczeństwo zależy głównie od tego, jakie 
wpływy w tym kraju będą mieli talibowie. 
czy nadal są oni tak radykalni, jak dziesięć 
lat temu?

myślę, że nie. przed 2001 rokiem w afgani-
stanie nie było telewizji, internetu, telefonii ko-
mórkowej. Dzisiaj talibowie produkują własne 
filmy propagandowe i używają multimediów. To 
świadczy o przemianie w ich środowisku. Tam 
również pojawiło się nowe pokolenie. Do tej po-
ry mówiło się, że talibowie nie mają adresu, 
a trudno rozmawiać z kimś, kogo nie można zna-
leźć. Teraz otworzyli już biuro w katarze, które 
ma prowadzić negocjacje. Talibowie deklarują 

też, że są zainteresowani 
utrzymywaniem dobrych sto-
sunków z państwami sąsiadu-
jącymi z afganistanem. 

ale wiosenną ofensywę ogło-
sili…

owszem, ale to są zapowie-
dzi dotyczące sąsiadów, a nie 
zakończenia rebelii. musimy 
być realistami. wiadomo, że ta-
libowie nadal prowadzą wojnę. 
ale skoro przystępują do nego-
cjacji, to coś chcą osiągnąć na 
płaszczyźnie politycznej. 
w pierwszej kolejności chodzi 
im o wymianę ludzi – za zwol-
nienie grupy więźniów z Guan-
tanamo obiecują przekazać 
amerykańskiego żołnierza, któ-
rego przetrzymują od kilku lat. 
podstawowymi warunkami re-
koncyliacji były zerwanie przez 
nich kontaktów z al-kaidą, 

uznanie afgańskiej konstytucji i złożenie broni. 
Czy jednak talibowie uświadamiają sobie, co re-
alnie mogą ugrać? od tego zależy, czy rzeczywi-
ście dojdzie do kompromisu w wyniku rozmów 
pokojowych. jeśli dojdzie, to wtedy wojna się za-
kończy, a oni staną się częścią systemu i panują-
cego w kraju porządku. 

pytanie, czy talibom nie chodzi jedynie o za-
demonstrowanie, że są dla zachodu partne-
rem do rozmów, zwłaszcza wobec zbliżają-
cych się wyborów prezydenckich w afgani-
stanie?

negocjacje zawsze zaczyna się od najwyższej 
stawki, żeby mieć z czego ustępować. jeszcze 
kilka lat temu nawet nie rozważano podjęcia ta-
kich rozmów. można więc dziś zakładać, że tali-
bowie uzyskali pewną zdolność do oceny sytu-
acji w kategoriach politycznego realizmu. a je-
śli tak jest, to będą wiedzieć, jakie ich postulaty 
zostaną spełnione.

czy zmiany, które zaszły w środowisku tali-
bów, to wynik interwencji w 2001 roku? a mo-
że z czasem i tak by nastąpiły?

Trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć. 
Talibowie nigdy nie tworzyli bowiem jednolite-
go środowiska, byli wśród nich orędownicy za-
równo bardziej, jak i mniej zachowawczych nur-
tów. sami afgańczycy czasami snują rozważa-
nia, jak ewoluowaliby talibowie, gdyby nie było 
11 września, a oni pozostaliby przy władzy. 
w toku takich dyskusji okazuje się, paradoksal-
nie, że to środowisko potrafiło również bardzo 
racjonalnie oceniać sytuację. moi afgańscy zna-
jomi opowiadają na przykład, że po dojściu do 
władzy w 1996 roku talibowie zakazali w afga-
nistanie oglądania telewizji, ale nie przeszkadza-
ło im, że w całym kraju kwitł czarny rynek han-
dlu telewizorami. 

zmieni się też sposób traktowania kobiet?
pytania o radykalizm są wciąż otwarte. war-

to jednak przypomnieć jedno z orędzi mułły 
omara, który mówił o potrzebie edukacji 
dziewcząt. To sygnał, że możliwa jest zmiana 
w tej kwestii. otwarte pozostaje natomiast py-
tanie, czy będzie ona satysfakcjonująca dla 
wszystkich afgańczyków.

już dziś słychać obawy, że talibów mogą zastą-
pić inne, bardziej radykalne ugrupowania.

owszem, ale czy takie ugrupowania znajdą 
wystarczające poparcie w tamtejszym społe-
czeństwie, żeby zaistnieć? myślę, że afgańczy-
cy są na tyle zmęczeni trwającym konfliktem, iż 
takim grupom nie będzie łatwo zyskać sprzy-
mierzeńców. mnie dziś nie przekonują teorie, że 
za kilka lat afganistan znów pogrąży się w woj-
nie domowej.

m a c i e j  L a n g
pełni funkcję pełnomocnika ministra obrony 

narodowej do spraw misji zagranicznych. przez 

lata, od 1997 roku był związany zawodowo 

z ministerstwem spraw zagranicznych, praco-

wał między innymi jako radca ministra w de-

partamencie europy oraz w departamencie 

polityki wschodniej. w latach 2009–2012 

kierował polską ambasadą w kabulu. był tak-

że na placówkach w kazachstanie, grecji, 

turkmenistanie. jest absolwentem dzienni-

karstwa i nauk politycznych na uniwersytecie 

warszawskim oraz autorem publikacji i analiz 

między innymi na temat problemów etnicz-

nych, konfliktów i procesów pokojowych w azji 

centralnej i na bliskim wschodzie. w 2012 ro-

ku za wybitne zasługi w służbie zagranicznej 

został odznaczony krzyżem oficerskim orderu 

odrodzenia polski.
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japończycy uważają, 
że największe niebezpieczeństwo 

grozi im ze strony 
Chin i korei północnej, 

więc zamierzają wzmocnić 
swój potencjał obronny.

Tegoroczna japońska biała księga 
obronności państwa jednoznacznie po-
kazała, że Chiny są najgroźniejszym 
sąsiadem. jak stwierdzili autorzy tej 

publikacji, pekin podejmuje „niebezpieczne działa-
nia” i próbuje siłą zmienić status quo na morzu 
wschodniochińskim. japończycy uznają również, że 
zagraża im inny sąsiad – mająca broń atomową i roz-
wijająca program rakietowy korea północna, której 
zachowania trudno przewidzieć.

sporNy arcHipelag
napięcie w relacjach między pekinem i Tokio wzro-

sło, gdy w 2012 roku rząd japoński kupił od prywat-
nego właściciela trzy bezludne wysepki w archipela-
gu nazywanym senkaku, a przez Chińczyków Dia-
oyu. To terytorium od dawna jest przedmiotem spo-
ru między obu nacjami. w reakcji na ten krok To-
kio pekin skierował w ten rejon samoloty i okręty. 
stąd w japońskiej białej księdze pojawiła się opi-
nia, że „Chiny próbowały zmienić status quo na 
podstawie własnych twierdzeń, które są niezgod-
ne z istniejącym porządkiem prawa międzynaro-
dowego”. napisano w niej również, że „niektóre 
z chińskich działań wiązały się z ingerencją w ja-
pońskie wody terytorialne i z naruszeniem ja-
pońskiej przestrzeni powietrznej”. mogły one 
spowodować otwarty konflikt zbrojny. japonia 
alarmowała na przykład, że w pobliżu spornych 
wysp chiński okręt wziął na cel jej niszczycie-
la. pekin temu zaprzeczył.

autorzy białej księgi zwrócili uwagę, że 
Chiny, modernizując swój potencjał militarny, 
starają się zachować stabilne relacje z rosją 
i innymi państwami, z którymi mają granice 
lądowe. Dzięki temu gros swych wojsk mo-
gą utrzymywać w rejonie Cieśniny Tajwań-
skiej. powodem jest niedopuszczenie do for-
malnego oderwania się Tajwanu od Chin.

w 2013 roku 
pierwszy raz 
od 11 Lat 
japonia 
zwiększyła 
wyDatki 
na obronę
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jako priorytety długoterminowe chińskich sił zbrojnych 
wskazano ich mechanizację i informatyzację. według japoń-
czyków Chiny będą starały się przyspieszyć modernizację 
swych wojsk rakietowych, lotnictwa i marynarki wojennej oraz 
arsenału atomowego. Chodzi im o zwiększenie zdolności użycia 
swych sił na odległych teatrach działań oraz przeciwdziałanie 
operacjom morskim potencjalnych wrogów jak najdalej od chiń-
skich wybrzeży. Temu mają służyć między innymi przeciwo-
krętowe pociski balistyczne średniego zasięgu.

jednocześnie będą rozwijać w swych siłach zbrojnych kon-
cepcję działań połączonych, polegających na bliskiej współpra-
cy rodzajów sił zbrojnych i wojsk. Tokio jednak najbardziej jest 
zaniepokojone brakiem przejrzystości intencji pekinu. Choć 
Chińczycy publikują co dwa lata białą księgę poświęconą 
obronności, to nie ujawniają szczegółów dotyczących zakupów 
sprzętu wojskowego, struktur organizacyj-
nych czy dyslokacji dużych jednostek.

japończycy zauważają, że w ostatnich 
latach Chiny uaktywniły się wojskowo  
w obszarach, które w przeszłości nie leża-
ły w kręgu ich zainteresowania. Uczestni-
czą na przykład w misjach pokojowych 
organizacji narodów zjednoczonych. 
wysłały między innymi okręty do walki  
z piratami w zatoce adeńskiej.

NieobliczalNy sąsiad 
japończycy zwracają też uwagę na za-

grożenie ze strony korei północnej. przy-
pominają, że ten komunistyczny reżim za 
priorytet w swej polityce uznaje kwestie 
militarne. zacytowano nawet fragment 
noworocznego wystąpienia młodego dyk-
tatora kim Dzong Una, który mocno ak-
centował znaczenie potęgi militarnej dla 
przyszłości tego państwa. japończycy 
zwrócili uwagę, że pjongjang wzmacnia 
zdolności, które określa jako asymetrycz-
ne. przejawia się to w rozbudowie wojsk 
specjalnych (liczą około 100 tysięcy żoł-
nierzy), mogących prowadzić działania 
wywiadowcze, sabotażowe oraz partyzanckie. polityków w To-
kio ogromnie niepokoją północnokoreańskie prace nad bronią 
masowego rażenia i rozwój rakiet balistycznych. jednocześnie 
autorzy białej księgi przyznają, że nie wiadomo, jak bardzo są 
zaawansowane prace w korei północnej nad budową broni ato-
mowej. równie wiele niewiadomych pojawia się w odniesieniu 
do arsenału środków chemicznych i biologicznych.

w białej księdze przytoczono cztery podstawowe wytyczne, 
na których podstawie korea północna rozwija swe zdolności 
militarne: intensywne szkolenie wszystkich żołnierzy, moderni-
zacja całych sił zbrojnych, pełna militaryzacja społeczeństwa  
i fortyfikowanie terytorium państwa. 

japończycy po ocenie potencjału niebezpiecznego sąsiada 
stwierdzili, że jego liczące 1,2 miliona żołnierzy siły zbrojne 
mają co najmniej 3,5 tysiąca czołgów. ogromnym zagrożeniem 
dla korei południowej jest rozmieszczona w pobliżu linii de-
markacyjnej artyleria dalekiego zasięgu, w tym samobieżne 
działa kalibru 170 milimetrów i 240-milimetrowe wyrzutnie ra-
kietowe. Co prawda korea północna ma około 600 samolotów 

bojowych, ale, jak zauważają autorzy dokumentu, większość  
z nich jest przestarzała. zwracają też uwagę na dużą liczbę lek-
kich samolotów transportowych an-2, które mogą być użyte do 
przerzutu wojsk specjalnych. Do podobnych celów może służyć 
prawie 140 desantowych poduszkowców. w sumie północnoko-
reańska flota wojenna ma około 650 okrętów. ważną jej częścią 
są siły podwodne – blisko 20 konwencjonalnych okrętów typu 
romeo i 70 miniaturowych, które również mogą przetransporto-
wać komandosów na wrogie terytorium. z jednostek nawod-
nych najwięcej zaś jest tych małych.

zaMroŻoNy spór
Chociaż japonia od kilkudziesięciu lat toczy spory terytorial-

ne o wyspy kurylskie z rosją, temu sąsiadowi poświęcono  
w białej księdze mniej uwagi niż Chinom czy korei północnej. 

w dokumencie omówiono przeprowa-
dzone w ostatnich latach rosyjskie refor-
my wojskowe i zewnętrzną aktywność 
militarną moskwy. najwięcej uwagi ja-
pończycy poświęcili wschodniemu okrę-
gowi wojskowemu i wschodniemu połą-
czonemu Dowództwu strategicznemu.  
w tej części rosji znajduje się około 
 80 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych oraz 
240 jednostek pływających. lotnictwo 
wschodniego okręgu ma około 330 ma-
szyn bojowych. na czterech spornych wy-
spach kuryli, nazywanych przez japoń-
czyków terytoriami północnymi, rosja 
utrzymuje 3,5 żołnierzy, a w roku upadku 
zsrr było ich tam 9,5 tysiąca. można 
odnieść wrażenie, że choć japończycy 
bacznie śledzą poczynania moskwy na 
Dalekim wschodzie, to jednak nie do-
strzegają zagrożenia z jej strony.

w japońskiej białej księdze dokonano 
też oceny sytuacji w korei południowej, 
australii, stanach zjednoczonych, azji 
Środkowej, południowej i południowo-
-wschodniej, a nawet europie. najwięk-
szym echem publikacja ta odbiła się jed-

nak w Chinach i stała się przedmiotem krytyki. ze względu na 
krwawe konflikty między tymi państwami w XX wieku (wojna 
w latach 1937–1945) reakcja Chińczyków była nieunikniona. 
„Histeria niektórych japońskich polityków jest odzwierciedle-
niem lęków i strachów ich kraju”, skomentował ją dziennik 
„Global Times”. według „Dziennika ludowego” zawarte  
w księdze „bezpodstawne oskarżenia” mają usprawiedliwić roz-
wój japońskiego potencjału militarnego. Chińskie media nie 
omieszkały też wytknąć japończykom ich agresji podczas  
ii wojny światowej. z pewnością dla Chin niepokojąca jest 
przedwyborcza zapowiedź premiera shinzō abego, który mó-
wił o potrzebie obronności japonii i odejścia od wielu samo-
ograniczeń, które wprowadzono po 1945 roku. jedną z poten-
cjalnych zmian byłoby przekształcenie sił samoobrony w nor-
malne siły zbrojne. japonia może przeznaczać na obronę nie 
więcej niż jeden procent produktu krajowego brutto, co i tak 
daje niebagatelną kwotę kilkudziesięciu miliardów dolarów, 
która zapewnia jej miejsce w pierwszej dziesiątce państw 
świata z największym budżetem obronnym.     n

l Lądowe siły samoobrony – 140 tysięcy 
żołnierzy wojsk lądowych zorganizowanych  
w jednostki regionalne (8 dywizji i 6 brygad), 
mobilne (dywizja pancerna i centralne siły 
gotowości) i obrony powietrznej (7 grup); 
około 400 czołgów, około 400 systemów  
artylerii;
l powietrzne siły samoobrony – 12 eskadr 
bojowych, eskadra rozpoznawcza, 3 eskadry 
transportowe, eskadra tankowania powietrz-
nego i 6 grup rakiet ziemia–powietrze; około 
340 samolotów bojowych (260 myśliwców) 
l  morskie siły samoobrony – 4 flotylle 
eskortowe (8 dywizjonów), 4 jednostki nisz-
czycieli, 6 jednostek okrętów podwodnych,  
9 eskadr lotniczych; 143 jednostki pływają-
ce, w tym 48 niszczycieli i 22 okręty pod-
wodne, około 150 samolotów.

potencjał japonii

85



NUMER 8 | SIERPIEŃ 2013 | POLSKA ZBROJNA

wIELkIE PRZE MEBLOWANIE

86

bezpieczeństwo IRAN|

r o B e r T  C z U l D a

iran, szykujący się na możliwą wojnę 
i wyciągający wnioski z konfliktów ostatnich lat, 

kontynuuje największy proces transformacji 
w historii swych sił zbrojnych.

z powodu programu atomowego iranu sytuacja wo-
kół tego państwa, zarówno polityczna, jak i mili-
tarna, staje się coraz bardziej napięta. wojownicza 
retoryka przybiera niepokojące rozmiary. Co jakiś 

czas iran grozi, że wyłączy z użytku zatokę perską, co 
oznaczałoby paraliż dostaw ropy naftowej dla wielu państw 
świata. nieustannie zapewnia o gotowości i zdolności do 
uderzenia rakietowego na amerykańskie bazy w regionie, 
radar naTo w Turcji, a także na izrael, który nie pozostaje 
dłużny, grożąc w zamian bombardowaniami. Do tego włą-

|

czają się takie kraje, jak stany zjednoczone czy wielka 
Brytania, które co jakiś czas wysyłają w region okręty wo-
jenne.

iran nie może mieć do końca pewności, czy te oratorskie 
popisy i prężenie muskułów nie zamienią się – świadomie 
lub przypadkowo – w otwartą wojnę. państwo to, w coraz 
większym stopniu dotknięte syndromem oblężonej twier-
dzy, przygotowuje się więc do odparcia ewentualnej agresji. 
przyjęta w ostatnich latach doktryna odstraszania napastni-
ka opiera się na założeniu, iż obrona byłaby bezkompromi-
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obrona 
kraju nie zna
kompromisu,
powinna być 
zdecydowana
i nastawiona 
na wojnę 
totaLną

sowa, zdecydowana i nastawiona na wojnę totalną. irańska 
retoryka nie pozostawia pola do interpretacji. jak w ubie-
głym roku stwierdził były dowódca strażników rewolucji 
generał major yahya rahim safavi, „każdy, kto ośmieli się 
dokonać inwazji na iran, zostanie dopadnięty, ukarany 
i zniszczony, aż do granic naszego kraju”.

plaNiŚci się głowią
Celem zmian jest przystosowanie sił zbrojnych – szcze-

gólnie wojsk lądowych – do tak zwanej obrony mozaikowej, 

która stanowi fundament irańskiej doktryny wojskowej. za-
kłada ona oparcie obrony państwa na działaniach pasyw-
nych, nieregularnych, prowadzących do wojny na wynisz-
czenie. 

w razie inwazji irańczycy nie stawialiby raczej zmasowa-
nego oporu na granicach ze względu na nikłe szanse powo-
dzenia. można podejrzewać, że chcieliby raczej zwabić 
agresora do miast, a tam zastawić na niego liczne pułapki. 
obrońcy nękaliby wówczas nieprzyjaciela atakami z zasko-
czenia, w tym z wykorzystaniem ręcznej broni przeciwpan-
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cernej, dział bezodrzutowych oraz improwizowanych ładun-
ków wybuchowych. 

wprowadzenie w życie takich założeń to efekt pogodze-
nia się irańczyków z faktem, że nie są w stanie równać się  
z izraelem i stanami zjednoczonymi pod względem nowo-
czesności uzbrojenia. planiści  
w Teheranie mają również świa-
domość słabości własnych syste-
mów dowodzenia i łączności,  
a także przewagi potencjalnego 
agresora w powietrzu. 

po to, by zminimalizować 
ten niekorzystny stan, do-
kładnie zanalizowano 
wojny i konflikty zbroj-
ne z ostatnich lat,  
w których to strona 
teoretycznie silniej-
sza i dominująca 
przegrywała lub przy-
najmniej ponosiła straty 
niewspółmierne do osiąga-
nych korzyści. szczególnie 
cennymi lekcjami były dla 
irańczyków amerykańska woj-
na w iraku (głównie jej faza 
przeciwpowstańcza), działa-
nia isaF w afganistanie, 
wojna izraela z Hezbollahem 
w libanie, a także konflikty  
z lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku w Czeczenii i na 
Bałkanach. 

efektem analizy jest pogłę-
biona koncentracja na meto-
dach asymetrycznych, co  
w założeniu ma pozwolić na 
efektywną operację przeciw-
ko siłom stanów zjednoczo-
nych. na bazie tych doświadczeń uznano, że siły konwencjo-
nalne (artesh) powinny opóźniać ruchy wojsk inwazyjnych, 
dając tym samym cenny czas na przygotowanie obrony w głę-
bi kraju. Główny ciężar walki wzięłyby wówczas na siebie 
działające na tyłach wroga wyspecjalizowane w walkach nie-
regularnych jednostki paramilitarne (basidżowie) oraz straż-
nicy rewolucji. 

więcej saModzielNoŚci
skuteczne realizowanie takiej doktryny wymusiło na irań-

skich siłach zbrojnych poważne zmiany organizacyjne. 
pierwszym etapem była restrukturyzacja na poziomie strate-
gicznym. Utworzono 31 regionalnych dowództw – 30 pro-
wincjonalnych i dodatkowe dla stolicy. nastąpiła również de-
centralizacja struktur dowodzenia, co ma stanowić remedium 
na amerykańską doktrynę pełnej dominacji. irańczycy liczą 
na to, że w razie wojny amerykanie nie byliby w stanie roz-
bić ich struktur dowodzenia i łączności. Gdyby bowiem uda-
ło się nawet zniszczyć sztab generalny i sparaliżować komu-
nikację, to iran nadal mógłby się bronić w prowincjach.

celeM zMian jest 
przystosowanie 

sił zbrojnych 
do tak zwanej 

obrony 
mozaikowej, 

która stanowi 
fundament 

irańskiej 
doktryny 

wojskowej

Komponent Liczba żołnierzy

Wojska konwencjonalne (Artesh)

wojska lądowe 350 000

lotnictwo 18 000

obrona przeciwlotnicza 12 000

Marynarka wojenna 18 000

Piechota morska 2 600

lotnictwo morskie 2 600

Strażnicy Rewolucji (Sepah)

wojska lądowe 100 000

Marynarka wojenna 15 000

Piechota morska 5 000

Siły zbrojne Iranu

Drugim etapem jest przechodzenie ze struktury dywizyj-
nej (po trzy brygady w dywizji), wprowadzonej jeszcze 
przez szacha mohammada rezę pahlawiego, wzorującego 
się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na ówcze-
snych rozwiązaniach Us army, na model brygadowy. Tym 
samym irańczycy podążają za trendem wyznaczonym  
w ostatnich latach przez stany zjednoczone (a coraz śmielej 

kopiowanym przez inne armie 
świata, chociażby rosyjską). Ce-
lem tego ambitnego planu jest 
stworzenie samodzielnych struk-
tur operacyjnych, mogących, nie-
zależnie od sztabu generalnego, 
zadawać bolesne straty siłom, któ-
re dominują nad nimi pod wzglę-
dem technologii, mobilności  
i przewagi w powietrzu.

podejrzewa się, że w ramach 
transformacji w ostatnim czasie 
zlikwidowano chociażby 28 Dy-
wizję piechoty Górskiej, która sta-
cjonowała w niespokojnej prowin-
cji kurdystan. wszystkie trzy pod-
ległe jej brygady przekształcono 
już w samodzielne jednostki. od 
tego momentu otrzymują one 
wsparcie bezpośrednio z samo-
dzielnych brygad logistycznych  
i artyleryjskich (wcześniej podle-
gały dywizjom), które przenosi 
się z garnizonów do wysuniętych 
baz w strefie przygranicznej. 

jednostki bojowe nie podlegają 
dyslokacji, gdyż już znajdują się  
w miejscach istotnych z punktu wi-
dzenia potencjalnej obrony. irańska 
armia rozmieszczona jest głównie 
przy granicy z irakiem, skąd mo-
głoby nadejść ewentualne uderze-

nie. szczególnie istotną prowincją jest „spichlerz iranu”, czy-
li Chuzestan. To obszar trudny do obrony, ponieważ jest sze-
roki i płaski, co umożliwia agresorowi szybkie i głębokie 
wejście. Główną siłę w rejonie stanowi doborowa 92 Dywizja 
pancerna (czołgi T-72), wspierana przez 45 Brygadę sił  
specjalnych oraz siły strażników rewolucji (działania niere-
gularne). z północy wsparcie zapewnia 81 Dywizja pancer-
na (czołgi T-72), którą osłania 35 samodzielna Brygada 
specjalna. 

iran dysponuje obecnie siedmioma samodzielnymi bryga-
dami pancernymi, 13 brygadami piechoty i 16 zmechanizo-
wanymi. w nadchodzącym czasie ma być ich więcej. plan re-
strukturyzacji ciągle jest realizowany i jak dotąd irańska ar-
mia nadal opiera się głównie na dywizjach – obecnie na pa-
pierze są cztery dywizje pancerne oraz sześć piechoty (w tym 
dwie o statusie zmechanizowanych). proces przechodzenia na 
poziom brygadowy ma się zakończyć, według oficjalnych de-
klaracji, w przyszłym roku. wówczas to właśnie brygady  
o dużym stopniu autonomii, a nie dywizje, staną się podsta-
wowymi jednostkami operacyjnymi artesh.   n
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zrestrukturyzowane brygady będą miały 
większe zdolności bojowe niż obecnie.

RosZaDy PO AMERy  KAŃSKU
amerykańskie wojska lądowe pod koniec czerwca 

przedstawiły szczegóły dotyczące redukcji jedno-
stek bojowych. To konsekwencja decyzji o zmniej-
szeniu liczby żołnierzy czynnej służby w Us army 

o około 80 tysięcy (do 490 tysięcy żołnierzy), wynikającej  
z konieczności obniżenia nakładów na obronę.

NiepotrzebNe skreŚlić
Us army poinformowała, że do końca roku budżetowego 

2017 zniknie dziesięć brygadowych zespołów bojowych (briga-
de combat team, BCT) stacjonujących na terenie Usa. Cięcia 
rozłożą się równomiernie – osiem z dziesięciu czynnych dywi-
zji straci po jednym BCT, a jedna dywizja – dwa zespoły. 
oszczędzono stacjonującą na Hawajach 25 Dywizję piechoty 

p i o T r  s T o k a r s k i

oraz jednostki na alasce i w korei południowej, ale zostaną zli-
kwidowane dwie brygady ulokowane w niemczech. w rzeczy-
wistości jedna z nich – 170 BCT (piechoty) w Baumholder  
– już nie istnieje, druga zniknie przed końcem roku budżetowe-
go 2013. widać, że w planach restrukturyzacyjnych uwzględ-
niono polityczno-wojskowy zwrot w stronę pacyfiku.

„zreorganizujemy nasze brygadowe zespoły bojowe, tak aby 
zmniejszyć liczbę dowództw, ale równocześnie rozwinąć moż-
liwie największe zdolności bojowe”, powiedział szef sztabu  
Us army generał ray odierno.

Decyzję o reorganizacji poprzedziło między innymi 6,5 tysią-
ca godzin symulowanych działań bojowych w ramach 34 róż-
nych scenariuszy. zasięgnięto też opinii dowódców jednostek. 
Generał odierno podkreślił, że przeanalizowano również spo-
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łeczno-gospodarcze skutki planowanych zmian i ich wpływ na 
środowisko. przed podjęciem decyzji rozmawiano z wojskowy-
mi, ich rodzinami, lokalnymi władzami i przedsiębiorcami  
w 30 różnych garnizonach. w każdym z miejsc, gdzie zostanie 
zlikwidowany zespół bojowy, będzie bowiem o 30 procent 
mniej żołnierzy oraz o 15 procent pracowników wojska. 

liczba brygadowych zespołów bojowych zmniejszy się z 45 
do 33. w amerykańskich wojskach lądowych będzie 12 brygad 
pancernych (do 2012 roku określanych jako ciężkie), 14 piecho-
ty i 7 bojowych wyposażonych w kołowe wozy bojowe stryker. 
Generał ray odierno ujawnił, że docelowo mają być 32 BCT, 
ale informacja o trzynastej likwidowanej brygadzie zostanie po-
dana pod koniec bieżącego roku lub na początku 2014. ogło-
szone w czerwcu zmiany w amerykańskich wojskach lądowych 

nie ograniczą się jedynie do cięć. początkowo zapowiadano re-
dukcję Us army o osiem brygad, ale już na początku 2012 ro-
ku jej szef sztabu zasygnalizował, że może być zlikwidowanych 
więcej BCT, jeśli równocześnie zostanie przeprowadzona głę-
boka restrukturyzacja jednostek, które pozostaną. i tak się stało.

największe zmiany będą dotyczyć struktur brygadowych ze-
społów bojowych piechoty (zaliczane są do nich też jednostki 

powietrznoszturmowe, powietrznodesantowe i górskie) i pan-
cernych. Generał odierno potwierdził, że wzmocnione zo-
staną one trzecim batalionem manewrowym. Tym samym 
spełniono postulat dowódców liniowych, którzy chcieli tego 
po doświadczeniach z operacji w afganistanie i iraku. rów-

nocześnie zostaną zrestrukturyzowane brygadowe dywizjony 
artylerii, które obecnie dysponują dwiema ba-
teriami po osiem dział każda. po reorganizacji 

dywizjon artylerii brygady pancernej lub pie-
choty zostanie wyposażony w trzy baterie, ale tylko z sześcio-

ma działami. Dzięki temu każda z grup bojowych tworzona na 
bazie batalionu manewrowego będzie miała zapewnione wspar-
cie ogniowe.

Generał major john m. murray, dyrektor do spraw zarządza-
nia siłami w sztabie Us army, poinformował, że brygadowy 
batalion jednostek wsparcia zostanie przekształcony w batalion 
saperów. podobnie brygada strykerów, która nie ma w swej 
strukturze takiego batalionu, zostanie wzmocniona jednostką 
saperską tego szczebla. po otrzymaniu nowych pododdziałów  
i powiększeniu istniejących amerykański brygadowy zespół bo-
jowy będzie liczył około 4,5 tysiąca żołnierzy.

powrót do przeszłoŚci
zapowiedziane przez generałów odiernę i murray’a zmiany 

w brygadach to ich druga wielka reorganizacja w ciągu nie-
spełna dziesięciu lat. w końcu stycznia 2004 roku sekretarz 
obrony Donald rumsfeld zaaprobował wzrost liczby brygad  
z 33 do 43. koncepcja zakładała, że docelowo będzie ich  
48 (zwiększenie liczby BCT w dywizjach z trzech do czte-
rech). równocześnie postanowiono zredukować brygadowe 
bataliony manewrowe z trzech do dwóch. za tym poszła mię-
dzy innymi reorganizacja dywizjonów artylerii, które też utra-
ciły trzecią baterię. Te zmiany dotyczyły brygad ciężkich i pie-
choty. jednostki strykerów zachowały zaś trzy bataliony ma-
newrowe i dywizjon z trzema bateriami, ale w odróżnieniu od 
pozostałych miały po sześć haubic, a nie po osiem.

jednocześnie zwiększane są  zdolności rozpoznawcze. pla-
nowano, że każdy rodzaj BCT będzie miał tego typu batalion 
(w jednostkach ciężkich nazywany szwadronem). zdecydowa-
no się też na stworzenie mieszanych batalionów ciężkich, które 
mają po dwie kompanie czołgów i piechoty zmechanizowanej. 

po zmianach brygadowe zespoły bojowe piechoty mają  
3450 żołnierzy i 950 pojazdów kołowych, pancerne – około 
3850 wojskowych, 55 czołgów i 85 bojowych wozów piechoty, 
a brygady strykerów – w granicach 4,2 tysiąca ludzi, 317 kTo 
i 588 innych pojazdów kołowych. oczywiście to dane etatowe, 
od których stany ewidencyjne mogą nieco odbiegać.

ogłoszone w czerwcu 2013 roku zmiany stanowią raczej ko-
rektę uprzedniej reformy niż odejście od niej. amerykanie po-
stanowili zachować te rozwiązania, które się sprawdziły, na 
przykład silne pododdziały rozpoznawcze. nie ma też sygna-
łów, by odstąpiono od koncepcji batalionów pancerno-zmecha-
nizowanych.                         n
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Do likwidacji
 3 bct (piechoty) z dywizji pancernej w fort bliss w teksasie
 4 bct (piechoty) z 1 dywizji pancernej w fort riley w kansas
 3 bct (piechoty) z 1 dywizji piechoty w fort knox w kentucky 
 4 bct (pancerny) z 1 dywizji kawalerii w fort hood w teksasie
 4 bct (stryker) z  2 dywizji piechoty w połączonej bazie Lewis  

– mcchord w waszyngtonie
 2 bct (pancerny) z 3 dywizji piechoty w fort stewart w georgii
 3 bct (pancerny) z 4 dywizji piechoty w fort carson w kolorado
 3 bct (piechoty) z 10 dywizji górskiej w fort drum w stanie nowy jork
 4 bct (piechoty) z 82 dywizji powietrznodesantowej  

w fort bragg w karolinie północnej
 4 bct (piechoty) z 101 dywizji powietrznoszturmowej  

w fort campbell w kentucky
 170 samodzielna bct (piechoty)  

w baumholder, w niemczech
 172 samodzielna bct (piechoty)  

w grafenwoehr,  
w niemczech
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okres międzywojenny to czas wielkich 
triumfów i sportowych zwycięstw polskich pilotów. 
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Żwirko (z Lewej) 
i  stanisław 
wigura przed 
samoLotem rwd-6
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lotnictwo polskie po i wojnie światowej zaczynało 
praktycznie od zera. nie mieliśmy przemysłu lotni-
czego, nie kształciliśmy własnych inżynierów 
i konstruktorów, a piloci i nawigatorzy wywodzili 

się z trzech różnych armii zaborczych. mimo to w ciągu zale-
dwie kilku lat polscy piloci, głównie wojskowi, zaczęli zdo-
bywać lotnicze trofea. sukcesy odnosili nie tylko dzięki umie-
jętnościom pilotażowym, zawdzięczali je także nowatorskim 
lotniczym konstrukcjom polskich inżynierów.

japońska trasa
pierwszym osiągnięciem naszych lotników na skalę świato-

wą był przelot porucznika pilota Bolesława orlińskiego i me-
chanika sierżanta leonarda kubiaka samolotem Breguet 
XiX a2 z warszawy do Tokio i z powrotem. maszyna wy-
startowała z pola mokotowskiego 27 sierpnia 1926 roku. Tra-
sa długości 23 tysięcy kilometrów wiodła nad rosją, man-
dżurią, koreą i morzem japońskim, które polacy jako pierw-
si pokonali w najszerszym miejscu. rajd zakończył się  
25 września w stolicy polski.

Dwa lata po tym sukcesie znów było głośno o naszych lot-
nikach. w 1928 roku dwaj majorowie ludwik idzikowski  
i kazimierz kubala podjęli próbę pokonania atlantyku trasą  
z europy do stanów zjednoczonych. zdecydowali się na taki 
wyczyn niewiele ponad rok po dokonaniu tego przez pierw-
szego pilota Charlesa lindbergha. wystartowali 3 sierpnia 
z podparyskiego lotniska dwupłatowcem francuskim amiot 
123 nazwanym „marszałek piłsudski”. po kilkunastu godzi-
nach uszkodzenie silnika zmusiło ich do awaryjnego wodo-
wania. pilotów uratował niemiecki statek „samos”.

niezrażeni niepowodzeniem po niespełna roku lotnicy pod-
jęli kolejną próbę pokonania atlantyku. 13 lipca 1929 roku 
amiot 134 „orzeł Biały” wzbił się w powietrze pod paryżem. 
niestety pech nie opuszczał pilotów. podobnie jak poprzed-
nio, po przebyciu niespełna połowy dystansu silnik samolotu 
zgasł. major idzikowski postanowił lądować na azorach, na 
małej skalistej wysepce Grandiosa. w czasie manewru ma-
szyna uderzyła o niewidoczne kamienne ogrodzenie i stanęła 
w płomieniach. z katastrofy uratował się tylko major kubala.

sukces i tragedia
kolejnym polskim pilotem, który zyskał sławę, był kapitan 

stanisław skarżyński. Świat usłyszał o nim w 1931 roku dzię-
ki rajdowi dookoła afryki na polskim samolocie pzl-ł2. ra-
zem z obserwatorem porucznikiem andrzejem markiewiczem 
od 1 lutego do 5 maja pokonali – mimo problemów z silnikiem 
– 25 770 kilometrów. Trasa wiodła między innymi przez war-
szawę, Bamako, Dakar, Casablancę i paryż.

jednak największym międzynarodowym sukcesem pol-
skiego lotnictwa w dwudziestoleciu międzywojennym było 
zwycięstwo porucznika pilota Franciszka Żwirki i inżyniera 
stanisława wigury. Triumfowali oni 28 sierpnia 1932 roku na 

poDNIEBNE 
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kaPitan stanisław 
skarŻyŃski zyskał 
sławę dzięki 
rajdowi dookoła 
afryki na poLskim 
samoLocie pzL-ł2

największej imprezie lotniczej świata, międzynarodowych 
zawodach samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie. 

na polskim rwD-6 – po próbie technicznej, sprawdzianie 
szybkości oraz locie okrężnym przez europę długości ponad 
7360 kilometrów – pokonali faworyzowane załogi niemieckie 
startujące na nowoczesnych samolotach Heinkel He-64  
i klemm kl-32. „ilustrowany kurier Codzienny” pisał wtedy: 
„ich triumf rozsławił na świecie polskie skrzydła”. na pa-
miątkę tego zwycięstwa 28 sierpnia obchodzony jest jako 
Święto lotnictwa polskiego. Dwa tygodnie po triumfie,  
11 września, obaj lotnicy zginęli w katastrofie samolotu 
rwD-6. lecieli na mityng lotniczy do pragi, kiedy w czasie 
burzy nad czeskim Cierlickiem złamało się skrzydło maszyny 
i samolot runął na ziemię.

po nieudanych próbach polaków przelecenia nad oceanem 
władze wojskowe zakazały jakichkolwiek lotów transatlan-
tyckich. mimo to taką zgodę od Departamentu aeronautyki 
ministerstwa spraw wojskowych udało się uzyskać w 1933 
roku kapitanowi skarżyńskiemu. 

specjalnie na ten lot zbudowano w Doświadczalnych 
warsztatach lotniczych wersję rwD-5bis, w którym na 
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zbigniew burzyński
w gondoli balonu, 
28 marca 1936 roku
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miejscu pasażera i na skrzydłach zamontowano dodatkowe 
zbiorniki paliwa. w sumie samolot zabierał 752 litry lotni-
czego paliwa. Dzięki temu zasięg maszyny zwiększył się do 
około 5 tysięcy kilometrów. 7 maja 1933 roku wieczorem ka-
pitan skarżyński wystartował z saint louis w senegalu, żeby 
po 20 godzinach wylądować na małym brazylijskim lotnisku 
w maceio. w sumie przelot trwał 20,5 godziny. 

wynikiem 3582 kilometrów pilot ustanowił międzynarodo-
wy rekord odległości w klasie ii samolotów turystycznych. 
ponadto do dziś rwD-5 pozostaje najmniejszym samolotem, 
jaki przeleciał przez atlantyk. „Brawurowy przelot świadczy  
o wysokich wartościach duchowych i rozmachu człowieka, 
który dokonał tego wyczynu”, donosiła „polska zbrojna”. za 
swoje osiągnięcia pilot został awansowany do stopnia majora, 
odznaczony krzyżem oficerskim orderu polonia restituta,  
a w 1936 roku otrzymał od międzynarodowej Federacji lotni-
czej, jako pierwszy i jak dotąd jedyny polak, medal Blériota.

polska potwierdziła także swoją ówczesną pozycję lotni-
czego lidera na kolejnych zawodach Challenge rozgrywanych 
od 28 lipca do 16 września 1934 roku w warszawie. Do te-
stów technicznych samolotów, próby szybkości maksymalnej 
oraz lotu okrężnego na trasie liczącej ponad 9,5 tysiąca kilo-
metrów, wytyczonej wokół europy i północnej afryki, stanę-
ły 34 załogi z czterech krajów. rywalizację wygrali kapitan 
pilot jerzy Bajan i mechanik sierżant Gustaw pokrzywka na 
polskim rwD-9s.

zwycięstwa bez silNika
Triumfy w dwudziestoleciu międzywojennym odnosili też 

polscy baloniarze. na międzynarodowych zawodach balonów 

wolnych polskie ekipy kilkakrotnie zdobyły puchar Gordona 
Bennetta. pierwsi w 1933 roku w Chicago zwyciężyli major 
pilot balonowy Franciszek Hynek i nawigator porucznik ob-
serwator balonowy zbigniew Burzyński. ich balon „ko-
ściuszko” przeleciał 1370 kilometrów, utrzymując się w po-
wietrzu ponad 39,5 godziny, przez co został pobity światowy 
rekord odległości.

major Hynek kolejny taki sam puchar odebrał rok póź-
niej, reprezentując polskę w zawodach w warszawie. nawi-
gatorem lotu był wtedy porucznik obserwator balonowy 
władysław pomaski. polska załoga wylądowała po 44-go-
dzinnym locie, pokonawszy odległość 1340 kilometrów.  
porucznik Burzyński zaś 15–18 września 1935 roku w war-
szawie, pilotując balon „polonia ii” razem z porucznikiem 
obserwatorem balonowym władysławem wysockim, prze-
lecieli 1650,47 kilometra w czasie 57 godzin i 54 minuty. 
pobili w ten sposób rekord świata w długości lotu. po tym 
zwycięstwie, trzecim z rzędu, puchar Gordona Bennetta 
przyznano polsce na własność. 

Medal lilieNtHala
polscy piloci wojskowi nie dawali też szans rywalom  

w szybownictwie. największym naszym przedwojennym 
sukcesem był przelot porucznika Tadeusza Góry. w 1938 ro-
ku na polskim szybowcu wyczynowym pws-101 wystarto-
wał z Bezmiechowej w Bieszczadach i doleciał pod wilno. 
pokonał w ten sposób odległość 578,9 kilometra i ustanowił 
rekord świata w długości przelotu szybowcowego. za ten wy-
czyn jako pierwszy pilot szybowcowy na świecie otrzymał od 
międzynarodowej Federacji lotniczej medal lilienthala.     n

największym 
międzynarodowym 
sukcesem polskiego 
lotnictwa 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym było 
zwycięstwo porucznika 
franciszka Żwirki 
(na zdjęciu poniżej)
i inżyniera 
stanisława wigury 
w zawodach challenge 
w berlinie.  na zdjęciu 
powyżej powitanie
polskich bohaterów 
w warszawie, 
7 sierpnia 1932 roku
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istniały wewnętrzne i zewnętrzne powody wielkiej koncen-
tracji rosyjskich wojsk na początku XX wieku na niewiel-
kim, w stosunku do całości państwa, obszarze utworzone-
go w czasie kongresu wiedeńskiego w 1815 roku (stąd 

później nazywanego kongresówką) królestwa polskiego. mia-
ło ono powierzchnię 128,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, 
podczas gdy imperium carów zajmowało przed wybuchem 
wielkiej wojny ponad 19 milionów kilometrów kwadratowych. 
stacjonujący nad wisłą rosyjscy żołnierze mieli utrzymywać  
w ryzach krnąbrnych polskich poddanych. od czasu kongresu 
wiedeńskiego zmieniła się też sytuacja polityczna w tej części 
europy. sojusz rosji, prus i austrii, zwany Świętym przymie-
rzem, który dławił niepodległościowe aspiracje polaków, należał 
do przeszłości. w 1914 roku tworzące go kiedyś państwa były 
członkami różnych bloków polityczno-wojskowych.

ufortyfikowaNy okręg
na obszarze królestwa polskiego znajdowały się liczne forty-

fikacje, których budowę rosjanie rozpoczęli po stłumieniu po-
wstania listopadowego. jedną z takich budowli była Cytadela 
aleksandryjska w warszawie, powstała w latach 1832–1834. 
jej konstrukcja i wyposażenie (brak artylerii dalekiego zasięgu) 

przed wybuchem i wojny światowej w 1914 roku 
królestwo polskie było jedną z najbardziej zmilitaryzowanych części imperium rosyjskiego. 

wIELkI OBóZ WAROWNy

T a D e U s z  w r ó B e l

wskazywały, że miała mieć charakter bardziej policyjny niż 
obronny. później starano się zwiększyć te ostatnie zdolności po-
przez dobudowanie fortów. przed wybuchem powstania stycz-
niowego w 1863 roku powstały cztery, a po jego stłumieniu  
– piąty.

w latach 1832–1841 prowadzono prace budowlane w modli-
nie, który rosjanie nazwali nowogieorgiewsk. podobnie jak  
w warszawie, kolejny etap rozbudowy modlińskich fortyfikacji 
przypadł na okres tuż po upadku powstania styczniowego. ro-
sjanie dokończyli między innymi umocnienia, których budowę 
rozpoczęto w czasach napoleońskich. najbardziej charaktery-
stycznym obiektem były wtedy wielkie koszary dla 20 tysięcy 
żołnierzy, uznawane za najdłuższy budynek w europie.

wcześniej, w 1832 roku ruszyły prace nad budową nowej 
twierdzy u zbiegu wisły i wieprza, w Dęblinie. Trwały do 
1847 roku. na cześć generała iwana paskiewicza, namiestnika 
królestwa polskiego, fortecę na prawym brzegu wisły nazwa-
no iwanogorod.

rozpoczęte po stłumieniu powstania styczniowego rozbudo-
wy fortyfikacji w kongresówce miały związek ze zmieniającą 
się sytuacją polityczną i militarną w europie. jednym z wnio-
sków z przegranej przez rosję wojny krymskiej w latach 1854–
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pułk piechoty

pułk strzelców

batalion saperów

pułk kawalerii

dywizjon artylerii

Królestwo Polskie

C e s a r s t w o 
P r u s k i e C e s a r s t w o 

r o s y j s k i e

C e s a r s t w o 
a u s t r i a C k i e

–1855 była decyzja o ufor-
tyfikowaniu północno-za-
chodniej granicy z królestwem 
prus. w petersburgu narastały bo-
wiem obawy przed rosnącym w siłę są-
siadem, który w 1864 roku w sojuszu z austrią 
pokonał Danię. Dwa lata później prusacy pobili niedaw-
nego sojusznika. a po zwycięstwie w wojnie z Francją w latach 
1870–1871 stworzyli Cesarstwo niemieckie. Co gorsze dla ro-
sji, w 1883 roku doszło do jego sojuszu z austro-węgrami.

Twierdzę trzeba było zmodernizować ze względu na rozwój 
techniki militarnej, w tym artylerii. Umocnienia bastionowe by-
ły przestarzałe. w odpowiedzi na nowe wyzwania rozpoczęto 
budowę fortów. na przełomie lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XiX wieku powstało ich siedem w Dęblinie. w la-
tach 1882–1892 stanęła nowa twierdza w osowcu w rejonie Ba-
gien Biebrzańskich. w jej skład wchodziły cztery forty. w tym 
samym okresie w modlinie rozpoczęła się budowa pierwszego 
pierścienia zewnętrznego. powstało tam osiem fortów.

w latach osiemdziesiątych XiX wieku rosjanie wznowili 
rozbudowę umocnień w warszawie. w stolicy kongresówki 
powstały dwa pasy fortów. wewnętrzny, tylko po prawej stronie 
wisły, składał się z pięciu fortów. zewnętrzny po pierwszym 
etapie prac miał ich 14. potem jeszcze dobudowano osiem. Cał-
kiem nową inwestycją była mała twierdza w zegrzu, mająca 
dwa forty. wraz z warszawą i modlinem oraz fortami łączniko-
wymi tworzyła od 1887 roku warszawski rejon Forteczny.

w 1893 roku warszawskiemu okręgowi wojskowemu pod-
porządkowano twierdzę Brzeską, którą zbudowano u ujścia mu-
chawca do Buga na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych 
XiX wieku. w momencie przejęcia składała się ona z cytadeli, 

trzech przed-
mości i dziesię-

ciu fortów, w tym 
dziewięciu pierścienia ze-

wnętrznego.
rosjanie umacniali linię narwi. w latach osiemdziesiątych 

XiX wieku powstał też fort w ostrołęce, a w następnej dekadzie 
rozpoczęli budowę twierdzy w łomży. miasta broniło pięć for-
tów ulokowanych na obu brzegach rzeki. w 1902 roku zaś ru-
szyły prace w różanie. jako pierwsze powstały umocnienia 
ziemne w pobliżu mostu, a potem trzy forty z betonu. kolejnym 
miejscem ufortyfikowanym na linii narwi był pułtusk (dwa for-
ty). przy czym różan i pułtusk nie były twierdzami, lecz umoc-
nionymi przeprawami, tak zwanymi przedmościami. na ich for-
tyfikację brakowało pieniędzy, ponieważ władze rosyjskie prio-
rytetowo traktowały budowę twierdzy w kownie, a potem  
w Grodnie oraz modernizację Ust-Dwińska koło rygi. warow-
nie te miały bronić najkrótszej drogi do petersburga.

koNieczNe ModerNizacje
Dynamiczny rozwój techniki militarnej powodował, że zbu-

dowane przez rosjan umocnienia ziemno-ceglane szybko sta-
wały się przestarzałe, niektóre już w momencie ukończenia.  
w miarę możliwości starano się je modernizować, zastępując 
kluczowe elementy konstrukcjami z betonu lub wzmacniając 
nim mury i stropy. 

niezwykle ważna decyzja dotycząca fortyfikacji na terenie 
królestwa polskiego zapadła w 1909 roku. po doświadczeniach 
z wojny z japonią rosyjskie dowództwo uznało, że wojska nale-

fort władimira 
i wysadzone przez 
rosjan mosty 
kolejowe koło 
cytadeli. 
warszawa,
sierpień 
1915 roku
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w warszawskiM 
okręgu wojskowyM 
stacjonowało co najmniej 
180 tysięcy żołnierzy 
armii rosyjskiej, czyLi 
niemaL jedna piąta jej sił 
w czasie pokoju

ży ulokować dalej od granicy imperium. z tym wiązał się plan 
likwidacji większości twierdz w kongresówce. Carski sztab ge-
neralny uważał, że konieczność ich obrony ograniczy mu swo-
bodę manewru. jednak opinia publiczna w rosji odebrała tę za-
powiedź jako sygnał, że w razie konfliktu królestwo polskie nie 
będzie bronione. Dlatego ostatecznie przyjęto rozwiązanie kom-
promisowe. władze wojskowe zadecydowały o zachowaniu no-
woczesnej twierdzy modlin, która była przygotowywana na dłu-
gie oblężenie. zostawiono też twierdzę zaporową w osowcu. 
na terenie obu rozpoczęto niebawem nowe prace. w modlinie 
postanowiono zbudować kolejne pasy fortów. podobne działa-
nia podjęto również w twierdzy brzeskiej. jednak nie wszystkie 
plany zostały zrealizowane przed wybuchem wojny.

w związku z decyzją o likwidacji twierdz rozwiązano część 
ich jednostek (baterie artylerii wypadowej), ale fortyfikacje 
niszczono powoli, między innymi z braku pieniędzy. i jak się 
niebawem okazało, owa opieszałość była zbawienna. ze wzglę-
du na pogarszającą się sytuację międzynarodową rosjanie zwe-
ryfikowali wcześniejsze plany i postanowili wykorzystać część  
z przeznaczonych do likwidacji umocnień.

w fortecach mieściły się garnizony złożone ze specjalistycz-
nych jednostek. najliczniej reprezentowana była artyleria z bate-
riami wałowymi i wypadowymi. istniały też jednostki inżynie-
ryjne, łączności (telegrafu i gołębi pocztowych) i aeronautyczne 
(balonowe).w twierdzach i ich pobliżu stacjonowały również 
dywizyjne pułki piechoty i kawalerii oraz dywizjony artylerii.

pięć korpusów
większość obszaru królestwa polskiego obejmował war-

szawski okręg wojskowy, który utworzono w 1862 roku. przed 
wybuchem i wojny światowej składał się z dziewięciu guberni 
kongresówki – warszawskiej, kaliskiej, kieleckiej, lubelskiej, 
łomżyńskiej, piotrkowskiej, płockiej, radomskiej i siedleckiej. 
Gubernia suwalska od 1875 roku podlegała wileńskiemu okrę-
gowi wojskowemu. za to okręgowi warszawskiemu podporząd-
kowano w 1893 roku twierdzę brzeską, która znajdowała się po-
za granicami królestwa polskiego. w ramach ostatniej reorga-
nizacji przed wielką wojną w 1907 roku jego obszar powiększo-
no o gubernię grodzieńską, bez uzjedów (odpowiednik polskich 
powiatów) grodzieńskiego i słonimskiego, oraz o uzjedy kowel-
ski i włodzimierski z guberni wołyńskiej.

Choć w 1914 roku obszar warszawskiego okręgu wojskowe-
go stanowił zaledwie 1/35 europejskiego terytorium imperium 
rosyjskiego, na jego obszarze rozmieszczonych było pięć  
z 25 istniejących w czasach pokoju korpusów armijnych. Do-
wództwa czterech znajdowały się na terenie królestwa kongre-
sowego, w tym aż dwa w warszawie. w sumie w skład korpu-
sów wow wchodziło dziewięć dywizji piechoty (jedna gwar-
dyjska) i siedem dywizji kawalerii (jedna kozacka). poza tym 

podporządkowane im były 1 i 2 Brygada strzelców oraz samo-
dzielna Brygada kawalerii Gwardii. każdy z korpusów miał ba-
talion saperów. Cztery z nich dysponowały też dywizjonami ar-
tylerii. wyjątkiem w okręgu był 19 korpus armijny z aż dwo-
ma dywizjonami artylerii, w tym jednym ciężkiej.

poza garnizonami fortecznymi i korpusami na terenie króle-
stwa polskiego były inne jednostki, między innymi dziesięć bry-
gad straży granicznej i jedna lokalna, która – podzielona na nie-
wielkie pododdziały – wykonywała zadania związane z bezpie-
czeństwem wewnętrznym. znaczne siły rosyjskie znajdowały 
się również na podlegającej wileńskiemu okręgowi wojskowe-
mu suwalszczyźnie. w stacjonujących w guberniach kongre-
sówki jednostkach nie było praktycznie polaków, bowiem rosyj-
skie władze, aby mieć pewność co do ich lojalności, nie wciela-
ły do nich miejscowych poborowych. polaków kierowano do 
jednostek w głębi carskiego imperium. 

wojeNNy epilog
zamach w sarajewie z 28 czerwca 1914 roku, w którym zgi-

nął austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand 
Habsburg z małżonką, uchodzi za bezpośrednią przyczynę wy-
buchu wielkiej wojny. miesiąc później, 28 lipca, austro-węgry 
wypowiedziały wojnę serbii, ponieważ miały informację, że 
rząd w Belgradzie był jego inspiratorem. następnego dnia rosja 
ogłosiła początkowo częściową, a niebawem powszechną mobi-
lizację. 31 lipca 1914 roku niemcy zagrozili władzom carskim, 
że jeśli ją przeprowadzą, to dojdzie do konfliktu. następnego 
dnia Cesarstwo niemieckie wypowiedziało wojnę imperium 
rosyjskiemu. 6 sierpnia to samo zrobiły austro-węgry.

Dwa warszawskie korpusy – 15. i 23. – oraz łomżyński 6. 
stały się trzonem 2 armii, do której włączono też 1 ka z pe-
tersburskiego okręgu wojskowego i 13 ka z moskiewskiego 
okręgu wojskowego. ogółem 2 armia liczyła dziesięć dywizji 
piechoty i trzy kawalerii, a także po brygadzie strzelców, cięż-
kiej artylerii i kawalerii oraz trzy pułki kozaków. wraz z 1 ar-
mią, złożoną głównie z jednostek wileńskiego okręgu wojsko-
wego, tworzyły Front północnowschodni. obie wzięły udział 
w operacji wschodniopruskiej, która rozpoczęła się 17 sierpnia 
1914 roku ofensywą rosjan, a zakończyła dla nich katastrofal-
nie. w końcu sierpnia niemcy rozbili 2 armię w bitwie pod 
Tanenbergiem. jej niedobitki wycofały się z prus wschodnich.  
w pierwszej połowie września nad mazurskimi jeziorami klę-
skę poniosła także 1 armia.

14 ka znalazł się w 4 armii, a 19 ka w 5 armii, które 
wchodziły do Frontu południowo-zachodniego, gdzie rosjanie 
mieli za przeciwników wojska niemieckie i austro-węgierskie. 
w pierwszych miesiącach wojny walki na tym odcinku toczyły 
się ze zmiennym szczęściem. jednym z sukcesów rosjan było 
zdobycie austriackiej twierdzy przemyśl.

Udało im się utrzymać królestwo polskie do lata 1915 roku. 
z pewnością przyczyniła się do tego między innymi skuteczna 
obrona twierdzy w osowcu. jednak kolejne ofensywy wojsk 
niemieckich i austro-węgierskich, które groziły podwójnym 
oskrzydleniem ich armii, wymusiły odwrót. nie spełniły się 
nadzieje, jakie rosjanie pokładali w zmodernizowanej twier-
dzy modlińskiej, której broniła ponad 100-tysięczna załoga 
(przy czym szacuje się, że jednostki bojowe liczyły około 40 ty-
sięcy żołnierzy). Twierdza poddała się 20 sierpnia 1915 roku 
po zaledwie dziesięciu dniach oblężenia. niebawem ostatnie 
oddziały armii carskiej wycofały się z kongresówki.                n
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Trzech szeregowych: marian 
Frankowski, paweł michalski  
i kazimierz lange poznali się  

w czasie służby w łódzkim 31 pułku 
strzelców kaniowskich. mieszkali  
w jednej sali i służyli w jednym plutonie. 

Broń chemiczna jest jedną z najskuteczniejszych, 
a jej potęga i różnorodność nie znają granic.

a n n a  D ą B r o w s k a

Teraz śmierć będzie wytworna. 
małe bomby naładowane tru-
jącym gazem opuszczają się 
bez szumu na ziemię. Cacka 

te nie wybuchają, lecz otwierają się wy-
kwintnie i subtelnie. Gaz z nich wycho-
dzący nie posiada żadnego smaku i za-
pachu. nie ma w nim nic przykrego  
i oddycha się nim zupełnie lekko,  
a śmierć przychodzi bez agonii”, taką 
wizję przyszłej wojny roztaczał na ła-
mach „polski zbrojnej” 31 sierpnia 1936 
roku węgierski naukowiec emil szabó. 

m p i t a V a L

wynoszony z wojskowych magazynów sprzęt 
sprzedawali na miejscowym targu.

Zaradna czwórka
plutonu. po niedługim czasie zaprzyjaź-
nił się z nimi i zaproponował nietypowy 
sposób na dorobienie do żołdu. jego po-
mysł polegał na okradaniu magazynów 
jednostki. panowie mieli w tym spore 
doświadczenie. szeregowy Frankowski 
pracował kiedyś u ślusarza i dorabianie 
kluczy nie stanowiło dla niego proble-
mu, a szeregowi michalski i lange mie-
li za sobą krótką karierę drobnych zło-
dziejaszków.

plutonowy zdobył na jedną noc klucze 
do magazynów pułku i po dorobieniu 
ich duplikatów żołnierze rozpoczęli in-
tratną działalność. nocą kradli paski, bu-

jak dodawał, jeśli wieczorem nad Buda-
peszt nadleci powietrzna flota z gazowy-
mi bombami, miasto zniknie. „pozosta-
ną domy, ulice i wszystkie dzieła geniu-
szu ludzkiego, nie będzie tylko ludzi”.

ostrzegając przed bronią chemiczną, 
dziennikarze wojskowej gazety przypo-
minali, że pojawiła się ona w czasie 
wielkiej wojny europejskiej. „22 kwiet-
nia 1915 roku niemcy po raz pierwszy 
rzucili fale gazowe na front ypres na 
nieprzygotowane do odparcia tego ata-
ku wojska sprzymierzone”, pisał mar-

celi kowalewski, felietonista dziennika. 
zaskoczenie było całkowite i gaz spo-
wodował ogromne straty. „5000 żołnie-
rzy znalazło śmierć i cała linia była nie-
zdolna do przedsięwzięcia jakiejkol-
wiek kontrakcji. Dowództwo sprzymie-
rzonych niczego nie przewidziało i nie 
przygotowało”.

Dodatkowe obawy budziła ogromna 
łatwość przystosowania fabryk che-
micznych do produkcji wojennej. „Cia-
ła trujące badane w tajemnicy, wypro-
dukowane w wielkich ilościach i rzuca-

zapewne ich znajomość nie wykraczała-
by poza towarzyskie spotkania przy pi-
wie, gdyby nie plutonowy andrzej woj-
ciechowski.

podoficer, przeniesiony do pułku pod 
koniec 1932 roku, został dowódcą ich 
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Nadchodzi cicha śmierć

ekspozycja w belwederze prezentów 
jakie otrzymał józef Piłsudski 

z okazji imienin. 1933 rok



NUMER 8 | SIERPIEŃ 2013 | POLSKA ZBROJNA 101

organizacja artylerii przeciwlotni-
czej wraz z innymi środkami 

obrony z ziemi jest jednym z najważ-
niejszych zagadnień, które muszą 
uwzględniać nowoczesne armie. orga-
nizacja tej broni jest niezbędna, poza 
wartością bowiem techniczną dla 
wojsk walczących ma wielkie znacze-
nie dla obrony kraju, a tem samem  
i ludności, która w walkach udziału 
bezpośredniego nie bierze. Broń ta 
sprawnością swoją obronić ma 
spokojną ludność miast przed in-
wazją lotnictwa nieprzyjacielskie-
go przy równoczesnej akcji wła-
snych eskadr lotniczych.

p o L s k a  z b r o j n a
2 0  s i e r p n i a 
1 9 2 5  r o k u

dowódca 
1 pułku artyLerii 
przeciwLotniczej 
PoDPułkownik 
eugeniusz 
baranowicz:

ty, mundury, kurtki, a nawet onuce. na 
miejscowym bazarze sprzedawali swoje 
łupy, a pieniądze dzielili po równo.

po jakimś czasie rynek nasycił się 
sprzętem mundurowym i kradzież prze-
stała być opłacalna. wtedy zaradni żoł-
nierze zainteresowali się magazynem 
żywnościowym. okazało się, że handel 
kradzioną mąką, kaszą, cukrem i kawą 
to też bardzo dochodowy interes. skoń-
czył się jednak dość szybko, kiedy inten-
dentowi nie spodobało się dziwne kur-
czenie się zapasów i na wszelki wypa-
dek wymienił wszystkie kłódki  
w drzwiach. 

Żołnierze zwrócili wtedy uwagę na 
wojskowy szpital okręgowy i magazyn 
depozytowy oddziału chirurgicznego. 
już od następnej nocy bezkarnie wcho-
dzili do pomieszczeń pełnych leków, 
środków opatrunkowych, bielizny po-
ścielowej oraz ubrań dla chorych.

kiedy w czasie inwentaryzacji maga-
zynier zorientował się, że brakuje mu 
wielu zapasów, zawiadomił komendanta 
szpitala. Ten postanowił urządzić za-
sadzkę na złodziei. kilku żołnierzy  
z ukrycia pilnowało wejścia do magazy-
nu. złapali czwórkę włamywaczy na 
gorącym uczynku. złodzieje nie przy-

znali się do zarzutów. Trafili do aresztu 
śledczego. „aby uniknąć zasłużonej ka-
ry, szeregowy Frankowski otworzył 
kraty i razem z plutonowym uciekli, zo-
stawiając w areszcie dwóch towarzy-
szy”, opisywała „polska zbrojna”. po-
rzuceni żołnierze postanowili się ze-
mścić i wydali miejsce ich kryjówki.

wszyscy stanęli przed wojskowym 
sądem okręgowym w łodzi oskarżeni  
o kradzież z włamaniem. plutonowego  
i szeregowego Frankowskiego skazano 
na dwa lata więzienia, a podoficera  zgra-
dowano też do stopnia szeregowego. 
Dwaj pozostali dostali półtora roku.

ne znienacka na nieprzygotowaną lud-
ność mogą przełamać w czasie walki 
wszelakie próby oporu”, ostrzegał kapi-
tan stanisław ignatowski.

podobnie uważał major władysław 
ponikowski. przekonywał, że z punktu 
widzenia technicznego napad gazowy na 
wielkie centra z użyciem samolotów  
i dział dalekonośnych jest możliwy. „na 
tę myśl masowej rzezi sumienie się obu-
rza, niemniej jednak wykonanie tego nie 
przedstawia pod względem technicznym 
wielkich trudności. zważywszy, że  
w wojnie współczesnej prawie cała lud-
ność jest wciągnięta do walki, zachodzi 
obawa, że przeciwnik nie będzie robił 
różnicy między tymi, którzy walczą na 
froncie, a tymi, którzy im dostarczają 
środków do walki”, pisał w „polsce 
zbrojnej” 16 września 1934 roku.

jak zauważano w artykułach poświę-
conych wojnie chemicznej, historia 
uczy, że każdy nowy sposób walki uwa-
żany jest z początku za barbarzyński,  
a w końcu znajduje zastosowanie. Tak 
jak szybko pogodziła się ludzkość  
z prochem, tak wkrótce przestanie pro-
testować przeciw broni chemicznej. 
Dlatego, zdaniem publicystów dzienni-
ka, użycie gazów na lądzie, morzu  

i w powietrzu będzie decydującym 
czynnikiem w przyszłej wojnie.

w takim wypadku jedynym ratun-
kiem dla żołnierzy jest dobre zaopatrze-
nie w środki ochronne. zrozumieli to 
już sprzymierzeni w czasie wielkiej 
wojny. „Świadomi ogromu niemieckie-
go przemysłu chemicznego, poczęli się 
przygotowywać do zapewnienia sobie 
środków natychmiastowej obrony”, pi-
sała „polska zbrojna”. polski komitet 
obrony przeciwgazowej chciał zbudo-
wać instytut Badawczy Broni Chemicz-
nej. „nie będzie to fabryka gazów trują-
cych, ale naukowy przybytek badawczy 
mający wynajdować pierwiastki odtru-
wające i środki obrony”, zapewniano na 
łamach pisma.

major ponikowski wyliczał, że 
uzbrojenie ochronne przeciwgazowe 
nowoczesnego żołnierza powinno się 
składać z maski gazowej zaopatrzonej 
w specjalny aparat do szybkiej wymia-
ny filtra i z aparatu do wytwarzania tle-
nu. „Także czołgi i płatowce mogą być 
zaopatrzone w aparaty do wytwarzania 
tlenu, przez co byłyby zdolne do prze-
kraczania terenów nasyconych koncen-
tracją gazową”.

większy problem stanowili cywile. 
„Gdyby nawet przeciwśrodkami udało 
się umniejszyć śmiertelne skutki tej 
broni dla walczących, to zagadnienie 
całkowitej ochrony ludności cywilnej 
dalekiem jest od rozwiązania”, stwier-
dzał marceli kowalewski, dodając, że 
dostarczenie masek wszystkim miesz-
kańcom wydaje się mało możliwe. 
„należy ufać, że przed kolejną wojną 
znajdą się skuteczniejsze środki ochro-
ny ludności cywilnej, lecz zadanie to 
trudne”, konstatował.

wojny 
i pokoje

n

n

zdarzało się, 
że po ataku 
gazowym 
w kiLka minut 
całe Dywizje 
znikały z Pola 
walki

ogłoszenia retro:  
20 sierpnia 1925 roku

n
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Ukraina, 15 maja 1919 roku

pan zbigniew Nitka włączył się w naszą akcję 

i podzielił z Czytelnikami skarbami rodzinnymi. opisał nie 

tylko historię ojca, lecz także swoją karierę wojskową.

ojciec i syn

mój ojciec podjął służbę, gdy miał zaled-

wie 17 lat! jako termin wybuchu i woj-

ny światowej historycy przyjmują 

pierwsze dni 1914 roku. ojciec, władysław nit-

ka, w niecałe trzy tygodnie po rozpoczęciu wojny 

wstąpił do legionów”. został przydzielony do 

2 pułku piechoty. Brał udział w wojnie polsko-

-bolszewickiej. w dokumentach przesłanych 

przez pana zbigniewa jest też legitymacja infor-

mująca o tym, że plutonowy władysław nitka 

z 5 pułku strzelców otrzymał krzyż kaniowski 

„na pamiątkę bitwy z niemcami dnia 11 maja 

1918 roku pod kaniowem”. Brał udział w wal-

kach z Ukraińcami w obronie lwowa i kresów 

wschodnich. pod koniec wojny został ranny. 

„z notatki szpitala wynika, że musiał odnieść po-

ważne rany. walki z rosjanami toczyły się w po-

łowie sierpnia 1920 roku, a ze szpitala wypisano 

go dopiero 27 września 1920 roku”.

po zakończeniu wojny w stopniu starszego sier-

żanta władysław nitka został zwolniony z wojska 

ze względu na odniesione rany. „jako 23-letni 

chłopak był wrakiem człowieka. Tułał się po róż-

nych urzędach w poszukiwaniu pracy. wszędzie 

odsyłano go z kwitkiem. imał się różnych prac fi-

zycznych. pewnego razu otrzymał zaproszenie na 

Vii zjazd legionistów do wilna. […] w czasie 

przerw działał tam pełnomocnik józefa piłsud-

skiego, który przyjmował różne prośby i inter-

wencje weteranów. ojciec został przez niego wy-

słuchany. pułkownik sporządził notatkę, którą 

miał przedstawić marszałkowi. efekt był błyska-

wiczny!”. wkrótce władysław nitka dostał po-

wiadomienie z wojskowej komendy uzupełnień, 

żeby stawił się w urzędzie. został przyjęty do 

służby wojskowej w stopniu starszego sierżanta. 

aż do śmierci służył w 5 pułku strzelców podha-

lańskich.
„ojca nie pamiętam, ponieważ w chwili jego 

śmierci miałem około roku. pozostały opowiada-

nia mojej mamy i ciotki. [...] mama wychowywa-

ła mnie w duchu pamięci o moim ojcu i wpajała 
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wojny 
i pokoje

mi patriotyzm, szacunek 
i miłość do ojczyzny. 
romantyka związana ze 
służbą wojskową towa-
rzyszyła mi od wczesnej 
młodości. Gdy podro-
słem, zająłem się czyta-
niem książek historycz-
nych o legionach. Tak 
kształtowała się moja de-
cyzja o poświęceniu się 
służbie wojskowej. no cóż, 
za późno się urodziłem, bo 

gdy w 1939 roku niemcy wkroczyli do przemy-
śla, miałem zaledwie 10 i pół roku. [...] 27 lipca 
1944 roku rosjanie przegonili niemców i po-
wstała «polska Demokratyczna» mająca do dys-
pozycji «odrodzone wojsko polskie» (to oficjal-
ne hasła tamtego okresu)”.

pan zbigniew ciągle marzył o wstąpieniu do 
wojska, a jego matka popierała te plany. nie od 
razu jednak udało mu się je zrealizować. w 1948 
roku ogłoszono nabór do powszechnej organiza-
cji „służba polsce”. 30 kwietnia tego samego ro-
ku zbigniew nitka został wcielony do 1 Brygady 
służby polsce i pojechał do warszawy, żeby włą-
czyć się w jej odbudowę. Tam ostatecznie zdecy-
dował, że po powrocie do przemyśla wstąpi do 
wojska. jak postanowił, tak też zrobił. 1 paździer-
nika 1948 roku został przyjęty do oficerskiej 
szkoły piechoty numer 2 w jeleniej Górze. po 
pewnym czasie jego kompanię przeniesiono do 
nowo powstającej szkoły w elblągu, którą ukoń-
czył w 1951 roku jako podporucznik. jeszcze 
w tym samym roku rozpoczął służbę w 2 Berliń-
skim pułku piechoty 1 warszawskiej Dywizji 
piechoty w skierniewicach (słynni kościusz-
kowcy noszący na czapkach żółte otoki), gdzie 
został dowódcą kompanii. „Był to czas młodo-
ści dumnej, chmurnej i durnej”, jak pisze. 
„wierzyłem w ideały i w to, że naprawia-
my świat. Człowiek młody, wysportowa-
ny, o dobrej prezencji, chęci poświęcenia 
się służbie wojskowej bez reszty myślał, 
że zawojuje cały świat. [...] wiele spraw 
mi się nie podobało, ale gdy zbyt głośno 
o nich mówiłem, dostawałem nauczkę. 
Dowódcą kompanii byłem przez 
14 lat!”.

pan zbigniew ożenił się i bardzo szybko docze-
kał trzech synów (w tym są bliźnięta). w końcu 
w 1960 roku został skierowany do wojskowego 
ośrodka szkolenia ogólnokształcącego, gdzie 
zdał maturę i wkrótce po powrocie do pułku wy-
znaczono go na stanowisko szefa sztabu batalionu. 
zła passa wówczas się skończyła. w 1966 roku po 
ukończeniu kursu dowódców bata-
lionu zbigniewa nitkę wyznaczo-
no na stanowisko starszego po-
mocnika szefa sztabu do spraw 
rozpoznawczych. „To już był 
awans! Byłem oficerem sztabu 
pułku!”. wkrótce został majo-
rem. w 1971 roku przeniesiono 
go do wyższej szkoły oficer-
skiej wojsk zmechanizowanych, 
gdzie był wykładowcą taktyki 
ogólnej. Uczył między innymi 
sierżanta mieczysław Bieńka, 
późniejszego generała. po 
dwóch latach zbigniew nitka 
został komendantem szkoły ofi-
cerów rezerwy i piastował to 
stanowisko przez dziesięć lat, aż do 
przejścia w stan spoczynku. „okres służby 
i pracy w wsowz oceniam jako najpięk-
niejszy w moim życiu. Tu mnie spotkały 
największe zaszczyty i satysfakcja z bycia 
oficerem. Byłem wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany. Tu otrzymałem sto-
pień podpułkownika”. 

Opinia 
o Władysławie 
Nitce wystawiona 4 grudnia 1920 roku w Warszawie, 
ostęplowana pieczęcią 205 Ochotniczego 
Pułku Piechoty

Mróz sięgał 28 stopni, poligon zimowy, 1960 rok

Zbigniew  
Nitka  
w stopniu  
kaprala.
OSP-3  
Elbląg, 
1950 roku

Pierwsze miejsce 
w zawodach punktowych 

o tytuł najlepszego strzelca, 
Skierniewice, 1954 rok

n



horyzonty
fILM

PoD łóDzką Manufakturą  
kręcono scenę zbiórki PrzeD 
goDziną „w”. twórcy fiLmu 
konsuLtowaLi scenariusz  
z powstańcami warszawskimi.  
czy dzisiejsi 80-Latkowie zobaczą 
siebie, gdy przejrzą się  
w Lustrze stworzonym  
przez młode pokoLenie? 
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powstaNIE
m ł o d y c h
to film pełen symboliki: zdjęcia potrwają 

63 dni, a premiera odbędzie się 1 sierpnia 2014 roku,  
w 70. rocznicę wybicia godziny „w”.
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powstaNIE 
m ł o d y c h

horyzonty fILM| |

po co kręci pan kolejny film o po-
wstaniu warszawskim?

To film nie tyle o powstaniu, ile 
o ludziach, którzy będą naszymi prze-
wodnikami przez 63 dni walk. Bar-
dziej interesuje mnie bowiem aspekt 
emocjonalny powstania niż historycz-
ny. Chciałbym dotrzeć do współcze-
snej widowni z komunikatem, jak nie-
wiele trzeba, aby cywilizowani ludzie, 
europejczycy, zaczęli się zabijać.  
i chcę opowiedzieć tę historię z punk-
tu widzenia młodych ludzi, którzy po-
dejmują walkę, choć nie są przygoto-
wani do wojny. w filmie zagrają też 
prawdziwi powstańcy, kamera uchwy-
ci ich twarze głównie w scenach zbio-
rowych. 

jest pan niewiele starszy od głów-
nych bohaterów filmu. jak dba pan 
o wierność historycznym szczegó-
łom?

scenariusz dojrzewał przez osiem 
lat. przeprowadziłem się z pragi na 
wolę, aby lepiej poczuć klimat tej 
dzielnicy, ważnej dla powstania i dla 
filmu. przyglądałem się inscenizacjom 
grup rekonstrukcyjnych, wiele czyta-
łem, grzebałem w archiwach, konsulto-
wałem się z historykami – doktorem 
andrzejem kunertem, Bartoszem no-
wożyckim, profesorem władysławem 
Bartoszewskim, profesorem norma-
nem Davisem. na podstawie zdjęć 
zbudujemy borgwarda, czołg pułapkę 
– w wyniku jego wybuchu 13 sierpnia 

zginęło na starówce 300 osób. jedyny 
w europie egzemplarz tego czołgu ma 
muzeum w wiedniu. zbudujemy też 
słynnego Goliata, zdalnie sterowany 
czołg panther, choć – z powodu kosz-
tów – na innym podwoziu niż oryginał. 
staramy się dbać o szczegóły, choć 
czasem mogą nie zgadzać się drobia-
zgi, na przykład detale w wyglądzie 
munduru czy otynkowany budynek, 
który wówczas był z cegły. w niektó-
rych sytuacjach podążamy za tak zwa-
nym prawdopodobieństwem historycz-
nym, na przykład warszawska praga 
„zagrała” ulicę marszałkowską i róg 
Świętokrzyskiej – nakręciliśmy scenę, 
jak główny bohater wysiada z tramwa-
ju i za murem getta widzi wisielców. 

ZAgrAJą EMOCJE
rozmowa z janem komasą, reżyserem filmu „miasto 44”

jan komasa, który dwa lata temu zachwycił debiutem 
„sala samobójców”, dostał 24 miliony złotych i szansę, 
aby przedstawić powstanie warszawskie oczami mło-
dych. „miasto 44” ma być filmem o nich i dla nich. Bez 

gwiazd i znanych twarzy w obsadzie. ma przekazywać emo-
cje, a nie ważyć historyczne racje. michał kwieciński z akson 
studio (wyprodukowało między innymi „katyń” andrzeja 
wajdy czy serial „Czas honoru”) nie miał wątpliwości, że za 
kamerą powinien stanąć młody twórca.

MiłosNy trójkąt
edmund Baranowski pseudonim „jur” z zainteresowaniem 

obserwował młodych ludzi zgłaszających się na castingi (sie-
dem tysięcy osób w całym kraju). Był ciekawy, co wiedzą  
o powstaniu. okazało się, że niewiele, ale w filmowych posta-
ciach widzą siebie. Trudno było uniknąć pytania, jak zachowa-
liby się 1 sierpnia 1944 roku. lista lektur, którą dostali od reży-
sera, miała uzupełnić ich historyczną wiedzę. 

Będzie to pierwszy po 1989 roku film o powstaniu warszaw-
skim. pojawią się zapewne porównania z „kanałem”. o ile 
jednak andrzej wajda umieścił akcję na mokotowie, o tyle jan 
komasa chce pokazać cały szlak powstańców, dzielnica po 
dzielnicy: z woli, przez stare miasto i Śródmieście, na Czer-

niaków. Historia rozpoczyna się krótko przed wybuchem po-
wstania. Główny bohater, sebastian, pracuje w fabryce wedla, 
angażuje się także w działalność konspiracyjną. wpada w oko 
„kamie” i „Biedronce”. powstanie będzie tłem dla opowieści  
o tym trójkącie, historii miłości, sympatii, przyjaźni, ale też 
nienawiści i zazdrości, czyli emocjach, które dotykają młodych  
w każdych czasach. 
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To wydarzenie miało miejsce w lutym 
1944 roku na ulicy leszno. na potrze-
by filmu zmieniliśmy datę i miejsce te-
go wydarzenia – na maj 1944 roku i na 
ulicę marszałkowską róg Świętokrzy-
skiej. przez tę scenę chciałem oddać 
atmosferę terroru w warszawie. ry-
szard kapuściński powiedział kiedyś  
o reportażu, że czasem trzeba coś do-
malować, aby oddać prawdę.

Na ile w oddaniu klimatu powstań-
czej warszawy pomoże komputer?
Nie ma już dziś tamtej warszawy, 
więc trzeba ją stworzyć. dobrym na-
rzędziem jest tu właśnie komputer.

on daje nam tło i wybuchy, ale 
pierwszy plan to kamienice zbudowane 

do trzeciej kondygnacji, postawimy też 
szczątki kamienic. To ogromne przed-
sięwzięcie scenograficzne. na sceno-
grafię wydamy kilka milionów złotych, 
podobną kwotę na efekty komputerowe. 
Chciałbym, aby widz zobaczył tętniące 
życiem miasto. Tym bardziej odczuje na 
końcu stratę po jego zniszczeniu.

podobno aktorską ekipę szkolili żoł-
nierze.

wśród naszych konsultantów są tak-
że wojskowi. podczas ćwiczeń na poli-
gonie żołnierze Grom-u pokazywali 
nam, jak się wówczas trzymało broń, 
jak należy strzelać, szkolenie dotyczy-
ło także przebiegu natarcia na budynki 
czy ściągania rannych spod ognia. 

mieliśmy również ćwiczenia pirotech-
niczne, aby aktorzy oswoili się z bro-
nią. w filmie używamy wszelkiej bro-
ni: począwszy od visów, błyskawic, 
stenów, brenów, mg 42, granatów, bu-
telek zapalających, skończywszy na 
czołgach panther i Hetzer. Ukazujemy 
jednostki ss Dirlewanger oraz wojska 
wehrmachtu. w technologii 3D zbu-
dujemy sztukasa, niemiecki bombo-
wiec nurkujący, który będzie bombar-
dował szpital Świętego jana Bożego. 
w filmie będzie dużo ognia artyleryj-
skiego, nie zobaczymy jednak artyle-
rii, lecz efekty jej działania. w nagra-
niach na poligonie na tak zwanym gre-
en screnie ponownie pomogą nam żoł-
nierze Grom-u.                               n

Twórcy filmu konsultowali scenariusz z powstańcami war-
szawskimi. Czy dzisiejsi 80-latkowie zobaczą siebie, gdy przej-
rzą się w lustrze stworzonym przez młode pokolenie? 

cHolera i seks
„mam dwa marzenia: żeby w filmie udało się odtworzyć 

tamtą atmosferę i żebym doczekała premiery”, mówi anna ja-
kubowska „paulinka”, łączniczka i sanitariuszka batalionu 
„zośka”. „Chciałbym, aby filmowi powstańcy przypominali 
nas – sposobem bycia, językiem, aby byli nam bliscy”, dodaje 
edmund Baranowski, który walczył w powstaniu w stopniu 
plutonowego podchorążego w batalionie miotła zgrupowania 
„radosław”.

Baranowski poszedł do powstania, bo „był to obywatelski 
obowiązek”, przeszedł kanałami z woli przez muranów, stare 
miasto i Śródmieście, na przyczółek czerniakowski, potem na 
mokotów, aby zakończyć wędrówkę w Śródmieściu. „1 sierp-
nia 1944 roku na woli było nas ponad dwa tysiące w kilku ba-
talionach, 4 października na kruczej przy pięknej przed wyj-
ściem do niewoli zebrało się zaledwie 256”, wspomina.

z uwagą śledził kolejne wersje scenariusza, zgłaszał uwagi. 
ma zastrzeżenia do języka bohaterów – za dużo w nim wulga-
ryzmów. „powstańcy mówili «psiakrew», za «cholerę» można 
było dostać cztery dodatkowe godziny warty”, wyjaśnia. 

Baranowski rozumie powstańcze miłości. sam poznał na 
mokotowie sanitariuszkę Halinkę, która potem została jego żo-
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ną. ale seks? „na Czerniakowie nie myliśmy się od trzech ty-
godni, kto myślał wtedy o seksie?”, pyta. Uważa, że stosunki 
koleżeńskie powstańców powinny być poprawne, w filmie zda-
rza się, że są oni skłóceni.

reżyser zapewnia, że uwzględnia uwagi powstańców  
„w najwyższym stopniu”, wyjaśnia, że wulgaryzmów pozosta-
ło niewiele, głównie w sytuacjach ekstremalnych, jakich w po-
wstaniu nie brakowało. przekonuje, że gdyby zabrakło moc-
nych słów, obraz byłby nieprawdziwy. podobnie z seksem. 
Trudno mu uwierzyć, że 20-latkowie o tym nie myśleli.

Na plaNie
11 maja padł pierwszy klaps. zdjęcia zaczęły się w warsza-

wie, aby przenieść się do wrocławia, łodzi i Świebodzic. 
przed łódzką manufakturą, jedną z największych dawnych 

fabryk bawełny, kręcono scenę zbiórki przed godziną „w”  
– w dwuszeregu stanęło 200 osób z biało-czerwonymi opaska-
mi na rękach. To jedna z większych scen zbiorowych, w całym 
filmie przez plan przewinie się trzy tysiące statystów.

największym wyzwaniem wydaje się rekonstrukcja warsza-
wy z 1944 roku. komputer pomoże odtworzyć przedwojenne 
kamienice i zbombardowane budynki. aby obraz wyglądał re-
alistycznie, na plan zostanie przetransportowanych 500 tysięcy 
ton gruzu. zbudowane zostaną także dekoracje: fasady kamie-
nic, mieszkania, powstańcze kwatery, kanały, którymi przecho-
dzą powstańcy. za pomocą efektów komputerowo-scenogra-
ficznych zostanie odtworzone wysadzenie przez niemców mo-
stu poniatowskiego.

w warszawie ulica stalowa „zagrała” marszałkowską. 
aby było to możliwe, na całej jej długości zawieszono green 
screen, na który zostały nałożone budynki wojennej stolicy. 
jadący ulicą tramwaj wyglądał jak ten z czasów wojny, 
a chodnikami spacerowali warszawiacy, jakby przeniesieni 
z archiwalnych zdjęć. autentyczne kostiumy z lat czterdzie-
stych wygrzebano z magazynów.

kilka dni później na sąsiedniej strzeleckiej, u wylotu ulicy, 
stanęło kilka wozów technicznych i namiotów. zgodnie ze sce-
nariuszem padał deszcz, więc trzeba było polać ulicę wodą, za-
sypać ziemią płyty chodnikowe, „zrobić” dym, który wiatr roz-
niesie po ulicy. „Trwa kręcenie sceny przekazania broni”, mówi 
ktoś z ekipy. Chłopak w dżinsach, bluzie i czapce z daszkiem 
tłumaczy coś dziewczynie, która zaraz stanie przed kamerą. To 
reżyser. „kama” słucha uważnie. „akcja”, krzyczy przez me-
gafon kierownik produkcji. przez ulicę przebiega mężczyzna, 
inny taszczy beczkę do sklepu na rogu, główny bohater seba-
stian wchodzi na podwórze między dwiema kamienicami.  
z ulicy nie widać, co dzieje się dalej. przerwa w zdjęciach, 
strzelecką mogą przejść przechodnie. za chwilę scena zostanie 
powtórzona kolejny raz, a potem jeszcze kilka razy.

w filmie nie zabraknie militarnych scen znanych z historii, 
takich jak rzeź na woli, zdobycie szkoły (pierwowzorem były 
szkoła Świętej kingi przy okopowej oraz szkoła przy ulicy  
niskiej) oraz magazynów na stawkach, walki na cmentarzach, 
wybuch borgwarda przy ulicy kilińskiego, najcięższe walki na 
powiślu Czerniakowskim i o słynną kamienicę wilanowską 1.

scenariusz, napisany przez jana komasę, dobrze ocenił pro-
fesor norman Davies. „autor nie wpada w pułapkę prostych 
stereotypów, rozumie niuanse wydarzeń historycznych”, oce-
nił. „Umiejętnie pokazuje rozmaitość i wielowymiarowość 
dziejów powstania warszawskiego”.      n

horyzonty fILM| |
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jedną z wielu wersji słynnego malucha 
była ta wojskowa.

Maluch 
na bojowo

wpierwszym w polsce muzeum 
Fiata 126p, założonym w Biel-

sku-Białej przez antoniego przechod-
nia, można zobaczyć wiele ciekawych 
wersji słynnych maluchów. jest tam 
między innymi fiat pikap, który miał 
służyć poczcie polskiej, oraz samochód 
w wersji kabrio. w muzeum znajduje 
się też militarny fiat, przeznaczony dla 
wojska. sześciokołowa odmiana malu-
cha została nazwana lekkim pojazdem m
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Zupa z dzikiej 
marchwi

warzywa myjemy, 
obieramy, kroimy 

w kostkę, obsmażamy na 
oliwie z imbirem i kumi-
nem. wrzucamy do wy-
waru razem z soczewicą, 
gotujemy do miękkości. 
Dodajemy pomidory 
i doprawiamy do smaku 

solą i cukrem.
marchew zwyczajna, zwana też dziką 

marchwią, rośnie powszechnie na su-
chych łąkach, przydrożach i w upra-
wach. ma charakterystyczne białe 
kwiaty zebrane w baldachimy, w któ-
rych środkowa część jest często purpu-
rowa lub czarna. kwitnie od czerwca 
do września. korzenie wykopuje się 
późnym latem i jesienią. można je 
przyrządzać podobnie jak marchew 
ogrodową, dzika jest jednak bardziej 
włóknista i trzeba ją drobno kroić lub 
ucierać. jadalne są też młode liście, 
które można wrzucić do zupy. a D

30 dekagramów dzikiej marchwi, kilka 
ziemniaków, garść soczewicy, 1,5 litra 
bulionu, puszka pomidorów bez skóry, 
starty imbir, kumin, oliwa, sól, cukier.

n n

n

t r u d n e

Liście malin, kwiaty stokrotki, 
owoce malin.

herbata malinowa

zebrane l iście 
p r z e b i e r a m y 

i rozsypujemy w cie-
niu cienką warstwą. 
suszymy około doby, 
aż zwiędną. potem 
skręcamy je w dło-
niach tak, żeby puści-
ły sok. przygotowane 
w ten sposób wsypu-

jemy do pudła pięciocentymetrową 
warstwą, nakrywamy mokrą tkaniną 
i pozostawiamy do fermentacji w tem-
peraturze około 26 stopni na 6–10 go-
dzin. zamiast skręcania liście można 
zmiażdżyć wałkiem, zawinąć w tkani-
nę i zostawić na około półtora dnia. 
sfermentowane liście suszymy 40 mi-
nut w piekarniku w temperaturze 
100 stopni. Do gotowej herbaty doda-

terenowym. wyposażono go w wycią-
garkę, była też możliwość zamontowa-
nia do niego gąsienic lub płóz. otwarte 
nadwozie auta wzmocniono włóknem 
szklanym, a w razie potrzeby można je 
było przykryć brezentowym dachem. 
Była też wersja pływająca, ze szczel-
nym nadwoziem. amfibia napędzana 
śrubą rozwijała na wodzie prędkość kil-
ku kilometrów na godzinę. pojazd nie 
był uzbrojony ani opancerzony. skon-

struowano go jako samochód transpor-
towy i ratowniczy. lpT mógł przewozić 
sześć osób lub ładunek do 400 kilogra-
mów. w wojskowych zakładach moto-
ryzacyjnych w poznaniu wyproduko-
wano tylko kilka militarnych maluchów 
w wersjach pływającej i lądowej, które 
testowano potem w jednostkach. a D

jemy kwiaty stokrotek i suszone owoce 
malin i wszystko wsypujemy do 
szczelnego pojemnika. podobną her-
batę można zrobić z liści jeżyny czy 
poziomki. 

malina rośnie w lasach, zaroślach 
i na zrębach. z jej owoców przyrządza 
się kompoty, dżemy, soki lub zjada na 
surowo. z liści można zrobić też herba-
tę „na szybko”. wystarczy zerwać ich 
garść z krzaka, wrzucić do wody i za-
gotować. Taki napar będzie mniej aro-
matyczny, ale też smaczny. a D
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warszawskie muzeum 
wojska polskiego 

wzbogaciło się o unikatowy 
lotniczy nabytek.

muzea stawiają na nowoczesne metody ułatwiające 
zwiedzającym poznanie dziejów polskiego oręża.

horyzonty KRóTKA SERIA| |

skrzynia do łosia

przewodnik w smartfonie

Żołnierze z 6 Brygady powietrznodesantowej sprzątali Tatry.

spadochroniarze  
na orlej perci

skrzynię z zestawem narzędzi służą-
cych do obsługi naziemnej samolo-

tu bombowego pzl 37B łoś przekaza-
li placówce piotr i jerzy modrzejewscy 
oraz roman kruszewski – współwła-
ściciele wydawnictwa wiedza i prak-
tyka. skrzynia narzędziowa, wykonana 
w okresie międzywojennym przez 
warsztaty 4 pułku lotniczego w Byd-
goszczy, jest jedynym tego rodzaju 
eksponatem w kraju. prawdopodobnie 
we wrześniu 1939 roku po agresji so-
wieckiej na polskę została wywieziona 
z naszego kraju przez personel naziem-
ny brygady bombowej i pozostawiona 
w rumunii. zabytek jest tym cenniej-
szy, że do dziś nie przetrwał ani jeden 
bombowiec łoś. w wojnie obronnej 
wzięło udział 47 tych maszyn z bryga-
dy bombowej, z czego w trakcie dzia-
łań wojennych utracono 28. resztę  
piloci ewakuowali do rumunii. Tam ma-

szyny zostały 
zarekwirowane 
i były potem 
wykorzystywa-
ne przez lotnic-
two rumuńskie 
w walkach prze-
ciwko zsrr. 

a D

w akcję „Czyste Tatry” już po raz 
drugi włączyli się żołnierze 

6 Brygady powietrznodesantowej. Dzie-
więciu spadochroniarzy w mundurach 
i czerwonych beretach razem z ponad 
trzema tysiącami wolontariuszy oczysz-
czało ze śmieci górskie szlaki. wojsko-
wi wybrali dla siebie, jak mówili, coś 
godnego spadochroniarza, czyli naj-
trudniejszy szlak polskich Tatr – orlą 
perć. Chorąży sztabowy jacek Dzie-
dzic, pomocnik dowódcy brygady do 
spraw podoficerów, i żołnierze baterii 
przeciwlotniczej 6 Batalionu Dowodze-

nia zebrali z trasy dwa duże worki z od-
padkami. na szlaku spadochroniarze 
nie korzystali z udogodnień dla tury-
stów, a wszystkie trudniejsze miejsca 
pokonywali z użyciem własnego 
sprzętu taternickiego. „w ten spo-
sób udział w akcji był też elemen-
tem szkolenia, w którym każdy 
z nas mógł zmierzyć się z naprawdę 
trudnym górskim szlakiem i spraw-
dzić swoje umiejętności”, tłumaczył 
chorąży Dziedzic. Żołnierze obie-
cują, że w przyszłym roku też będą 
sprzątać orlą. a n n

muzeum woj-
ska polskiego 

w warszawie rozpo-
częło w tym roku 

projekt „wiedza 
w zasięgu Twojego te-

lefonu!”. wszystkie wy-
stawy stałe oraz większość 

czasowych ekspozycji zostały wyposa-
żone w tagi nFC oraz kody Qr. Żeby 
uzyskać informacje dotyczące ekspona-
tów, należy uruchomić w smartfonie 
darmową aplikację, a potem ustawić 
aparat w kierunku kodu lub tagu. Dzię-
ki temu zwiedzający będą mieli szybki 
dostęp do przewodnika audio, szczegó-

łowych opisów eksponatów i ich zdjęć. 
Także krakowskie muzeum lotnictwa 
polskiego uruchomiło audioprzewod-
nik. wystarczy pobrać na telefon z sys-
temem android lub ios darmową apli-
kację audioTrip ze strony www.audio-
trip.org. potem pozostaje tylko wyszu-
kać trasę po muzeum i ją uruchomić. 
Dzięki temu można zwiedzać ekspozy-
cje w towarzystwie michała mietelskie-
go z muzealnego działu upowszechnia-
nia zbiorów, słuchając jego fachowych 
komentarzy dotyczących tradycji pol-
skiego lotnictwa. a D
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gdy nie ma grobu, nie ma miejsca pamięci. na warszawskich 
powązkach chodzi jednak nie tylko o odnalezienie szczątków, lecz także 

przywrócenie ofiarom nazwisk.

m a ł G o r z a T a  B a r w i C k a

justyna sawicka nie uruchamia wyobraźni. kość to kość. 
szkielet to szkielet. lepiej nie myśleć, że kilkadziesiąt lat 
temu to był człowiek. nie zawsze jednak udaje się wyci-

szyć emocje. justyna pochyla się nad wykopem i oczami ar-
cheologa patrzy na czarną ziemię. zastanawia się, co jeszcze 
kryje. Trzeba jej wydzierać te tajemnice grudka po grudce.

ale najczęściej bano się mówić na ten temat. prawda powoli 
jednak wychodziła na jaw. na łączce coraz częściej płonęły 
znicze, ludzie kładli kwiaty. pojawiały się napisy o więź-
niach. Dopiero jednak w 2012 roku, gdy rozpoczęły się eks-
humacje, z ziemi zaczęto wydobywać dowody zbrodni 
– szczątki zabitych, pochowanych w tym miejscu w latach 
1948–1956 w bezimiennych grobach. 

o tych szczątkach rozmawiam z justyną. zaciąga się pa-
pierosem i tłumaczy, że na wydobywanych z zie-

Tajemnica łączki

horyzonty POWRóT DO PRZESZłOśCI| |

w latach 1948–1956 pochowano na warszawskich powązkach kilkaset osób zamordowanych przez ub. 
wśród poszukiwanych są powstańcy warszawscy i żołnierze powojennego podziemia niepodległościo-

wego, między innymi generał august emil fieldorf „nil”, rotmistrz witold pilecki, major zygmunt szendzielarz 
„łupaszka” oraz przywódca zrzeszenia „wolność i niezawisłość” podpułkownik łukasz ciepliński.

przechodnie obserwujący ekshumacje  
najczęściej zadawaLi pytanie: „czy oDnaleźliście 
juŻ generała «nila» i rotMistrza Pileckiego?”.

pod koniec lat czterdziestych i na początku 
pięćdziesiątych XX wieku pod osłoną nocy grzebano 
tu ciała więźniów rozstrzelanych lub powieszonych w owia-
nym złą sławą więzieniu przy ulicy rakowieckiej w warsza-
wie. w książce „Śród żywych duchów” małgorzaty szejnert 
więźniowie, którzy ocaleli, wspominali turkot wozu wyjeż-
dżającego z więzienia i tupot końskich podków. nie wiedzie-
li, dokąd jechał.

przez lata kwatera „ł” na warszawskich powązkach, na-
zwana łączką, była kwadratem ziemi 18 na 18 metrów poło-
żonym pod cmentarnym murem, na którym rosły wysokie 
chwasty. w latach pięćdziesiątych urządzono tu śmietnik, 
a dekadę później teren ten włączono do cmentarza komunal-
nego i wydzielono kwatery. pojawiły się nowe groby. niektó-
rzy wspominali o tajnych pochówkach żołnierzy podziemia, 

mi kościach widzi cierpie-
nie. patrzy, jak są ułożone, i wie, jakich 

obrażeń doznali więźniowie. potrafi ocenić, z jakiej wysoko-
ści wrzucano ciała do dołów. ręce skrzyżowane na plecach 
świadczą o tym, że ofiary były skrępowane.

rodziny przynoszą stare fotografie. na zdjęciu widać ro-
słego mężczyznę, a w jamie malutki szkielet. „Trudno za-
chować naukowy chłód, gdy patrzy się na splątane szczątki 
kilku ludzi”, przyznaje justyna. nie lubi oglądać zdjęć. wo-
li nie wiedzieć, czyje kości wyjmuje z ziemi. Czasem znaj-
duje także resztki ubrań, etui na okulary, grzebień z wyryty-
mi inicjałami, medalik. Gdy w jamie są szczątki kilku osób 
i trzeba odróżnić prawą rękę od lewej, wkracza antropolog. 
justyna opowiada o trzech modrzewiach, które rosły na 
łączce. ich korzenie splotły się ze szkieletami. nawet do-



NUMER 8 | SIERPIEŃ 2013 | POLSKA ZBROJNA 113

horyzonty

świadczeni antropolodzy mieli problem, aby 
bezpiecznie je rozdzielić. 

w 1991 roku na środku łączki rodziny ofiar 
postawiły mur z wyrytymi na nim 240 nazwiska-
mi działaczy podziemia, którzy zginęli w latach 
1948–1955. nie wiadomo jednak, czy tu znajdują 
się ich szczątki. 

wspólNy pogrzeb 
Ci, którzy przychodzą pod pomnik smoleński, 

zazwyczaj idą też dalej, na oddaloną o sto metrów 
łączkę. Tam, przy cmentarnym murze, pracuje 
kilkanaście osób: archeolodzy, antropolodzy, ge-
netycy, biolodzy, lekarze sądowi, wolontariusze. 
pracami kieruje doktor krzysztof szwagrzyk, hi-
storyk z wrocławskiego oddziału instytutu pamię-
ci narodowej.

wiele miesięcy zajęły przygotowania do eks-
humacji. w ustaleniu miejsc pochówków pomo-
gły zdjęcia lotnicze warszawy z lat 1951–1955 
przechowywane w Centralnym archiwum woj-
skowym w rembertowie. widać na nich rzędy 
grobów. nałożenie na siebie fotografii lotni-
czych i współczesnych zdjęć satelitarnych po-
zwoliło zakreślić teren pochówków. Badania 
georadarem wykazały zakłócenia struktury zie-
mi nie tylko na łączce, lecz także pod sąsiadu-
jącymi z nią alejkami.

krzysztof szwagrzyk zanotował: „31 lipca 
2012 rok – rozpoczęcie ekshumacji. 6 sierpnia 
– w jamie grobowej numer 35 odkryto szczątki 
trzech mężczyzn. następnego dnia liczba znale-
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zionych wzrasta do 
sześciu. oczekiwanie 
w napięciu na szczątki  
numer 7, w tym jedne z medali-
kiem w okolicach czaszki. 8 sierpnia – koniec 
eksploracji jamy grobowej usytuowanej tuż pod 
pomnikiem «niewinnie straconym w warszawie 
1944–1956». ostateczne podsumowanie: ośmiu 
mężczyzn uśmierconych metodą katyńską 
– strzałem w potylicę”.

archeolodzy kopali jawnie, wśród spojrzeń 
gromadzących się każdego dnia przy ogrodzeniu 
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z siatki przechodniów. najczęściej padało jedno 
pytanie: „Czy odnaleźliście już generała nila 
i rotmistrza pileckiego?”.

„najgorszy moment, jaki pamiętam? pracowa-
łam. podszedł starszy pan i zapytał: «pani nata-
lio, czy znajdzie pani mojego tatę?». rozpłaka-
łam się. on także”, opowiada natalia szymczak, 
antropolog z Uniwersytetu przyrodniczego we 
wrocławiu. 

pierwszy etap ekshumacji zakończył się 
w sierpniu 2012 roku. odnaleziono szczątki 
117 osób. zanim łączka opustoszała, odbył 
się pogrzeb. z czarnej wilgotnej ziemi kości 
trafiły do małych sosnowych trumienek. poże-
gnano je z honorami, przewieziono na cmen-
tarz północny w warszawie. Do laboratorium 
na tej nekropolii trafiły także pobrane od ro-
dzin próbki Dna.

podczas drugiego etapu prac wiosną 2013 roku 
wydobyto szczątki 82 osób. Były najczęściej 
w dołach mieszczących od dwóch do sześciu ska-
zańców. większość z nich zginęła od strzału 
w potylicę z bliskiej odległości. zanim łączka 

ponownie opustoszała, znalezione kości uroczy-
ście odprowadzono na cmentarz północny.

czas Na aNalizy 
krzysztof szwagrzyk chętnie opowiada o pra-

cach na łączce. „Tych ludzi nie ma w żadnej 
cmentarnej ewidencji, przywożono ich i zrzuca-
no do dołów. przysypywano ziemią na półtora 
metra, aby ślad po nich zaginął. w jednym dole 
leżało zazwyczaj kilka ciał. Dwie trzecie zabi-
tych zginęło od strzału w tył głowy. ośmiu po-
chowano w mundurach wehrmachtu. Badania 
genetyczne pokazały, że byli to współpracowni-
cy majora zapory. w dole odległym o trzy me-
try od ich miejsca pochówku leżały szczątki 
trzech mężczyzn, w tym pułkownika stanisława 
kasznicy, ostatniego komendanta głównego na-
rodowych sił zbrojnych. zginął 12 maja 1948 
roku, dwa tygodnie przed śmiercią rotmistrza pi-
leckiego. To pozwala zawęzić teren poszukiwań 
rotmistrza do obszaru 10 na 10 metrów. Teraz 
czas na analizy, bo chcemy przywrócić ofiarom 
nazwiska”.

trzeci etaP Prac na łączce ruszy wiosną 2014 roku.  
„wrócimy tu w przyszłym roku. przecież oni tam są. czekają”,  
mówi justyna sawicka, jeden z archeoLogów pracujących 
na powązkach 
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po przeciwnej stronie łączki stoi kilka namiotów i kon-
tenerów. To baza logistyczna. Tu trafiają wydobyte szcząt-
ki, tu pobierane jest Dna od rodzin.

patrzę na młode dziewczyny z maseczkami na twarzach, 
które oczyszczają z grudek wydobyte z ziemi kości, i zastana-
wiam się, co czuje człowiek, gdy trzyma w dłoni czaszkę. ich 
narzędzia pracy to kilka różnej grubości pędzelków – służą do 
oczyszczania większych i mniejszych kości – oraz szczotecz-
ki do zębów – te przydają się do szczęk. praca nad jednym 
szkieletem trwa kilka godzin.

Układaniem szczątków i wstępnymi badaniami zajmują się 
naukowcy z zakładu medycyny sądowej w szczecinie i we 
wrocławiu. każda kostka nie tylko zostaje oczyszczona, lecz 
także zmierzona i opisana. 

Doktor łukasz szleszkowski z zakładu medycyny sądowej 
we wrocławiu fotografuje szkielety. „Tak powstaje protokół 
sądowo-lekarskich oględzin ekshumacyjnych szczątków ludz-
kich”, wyjaśnia. na stole leży czaszka. „widać złamany nos i 
wgłębienie po uderzeniu – to ślady typowe dla pobicia”, wyja-
śnia doktor. „Gdy więźniowi strzelano w tył głowy, kula roz-
sadzała czaszkę, więc wydobywamy tylko jej fragmenty”, tłu-
maczy cierpliwie. kiedy ogląda szczątki, zwraca uwagę na 
dwa rodzaje obrażeń: wygojone, takie jak wybite zęby, oraz 
egzekucyjne – ślady po kuli na potylicy. opisy i zdjęcia po-
trzebne są do dokumentacji. niestety, wiele szkieletów jest 
niekompletnych. To głównie te z masowych grobów. lepiej 
zachowały się te z 1948 roku – leżały w piaskowej ziemi.

każda czaszka ma swoją historię. Ta z trzema kulami po-
chodzi ze szczątków, w których znaleziono ślady po 11 po-
ciskach. „To kaliber 7,62, pewnie pepesza”, wyjaśnia dok-
tor szleszkowski. „ofiara została rozstrzelana z broni ma-
szynowej”.

ofiary i Nazwiska
ostatni etap badań to identyfikacja genetyczna odkopanych 

szkieletów. „pobraliśmy ponad 220 próbek Dna od rodzin 
ofiar”, mówi doktor andrzej osowski, który kieruje pracami 
polskiej Bazy Genetycznej ofiar Totalitaryzmów. niektórzy 
przynoszą listy, zdjęcia. witold mieszkowski, syn stanisława, 
oficera marynarki wojennej, przyniósł także łyżkę obozową 
i zegarek, które zostały po ojcu. 

pod koniec 2012 roku ipn ogłosił, że zidentyfikowano toż-
samość trzech pierwszych ofiar: porucznika armii krajowej 
okręgu wileńskiego edmunda Bukowskiego, żołnierza ak 
i zrzeszenia „wolność i niezawisłość” stanisława łukasika, 
a także chemika eugeniusza smolińskiego, który służył w re-

feracie materiałów wybuchowych w komendzie Głównej ar-
mii krajowej. 

w lutym 2013 roku podano kolejne cztery nazwiska: żoł-
nierza ak i nsz stanisława abramowskiego, żołnierza ak 
i narodowego zjednoczenia wojskowego Bolesława Bude-
lewskiego, kawalera orderu Virtuti militari V klasy podpuł-
kownika stanisława kasznicy oraz porucznika ak i zrzesze-
nia „wolność i niezawisłość” Tadeusza pelaka.

Dalsze prace identyfikacyjne trwają.

ducH ojca
ojciec towarzyszy marii leśnikowskiej przez całe życie, 

mimo że urodziła się po jego śmierci. porucznik Tadeusz le-
śnikowski został stracony 5 maja 1950 roku. maria trafiła na 
łączkę jako kilkuletnia dziewczynka, gdy matka szukała 
miejsca jego pochówku; chciała, aby mąż miał grób. Grabarz 
wskazał miejsce, gdzie chowano więźniów z 1950 roku – pod 
cmentarnym murem, na wysypisku śmieci. 

„To było miejsce ze snu mamy”, opowiada maria leśni-
kowska. „przyśniła się jej trumna z ciałem ojca oparta o ścia-
nę białej kaplicy. Taki budynek zobaczyła na powązkach. 
Uznała, że to znak”. matka i córka postawiły tam krzyż, który 
stoi do dziś. „Czy w tym miejscu leży ojciec?”, kobieta wciąż 
czeka na wyniki ekshumacji. 

ewa i elżbieta, córki eugeniusza smolińskiego, straciły oj-
ca, kiedy jedna miała prawie pięć lat, druga była o dwa lata 
młodsza. 19 marca 1949 roku widziały go po raz ostatni. 
w więziennym pokoju stały drewniane ławki, a strażnik ni-
czym halabardnik stukał w podłogę, że to już koniec widze-
nia. pięciolatka nie zapamiętała wyrazu twarzy ojca ani tego, 
o czym rozmawiali, ale przypomina sobie, że siedziały mu na 
kolanach, a on je przytulał. „mama całe życie czekała na tatę, 
do końca nie wierzyła w jego śmierć. przecież obiecał, że 
wróci”, wspominają. „wrócił” po 64 latach.

oNi czekają
odwierty w alejkach sąsiadujących z łączką oraz mię-

dzy pobliskimi grobami potwierdziły, że tam również są 
ludzkie szczątki. nie można ich jednak wydobyć, bo znaj-
dują się pod współczesnymi grobami. „zastanawiamy się, 
jakich metod użyć, aby do nich dotrzeć”, wyjaśnia krzysz-
tof szwagrzyk. Dziś nie wyklucza żadnej, łącznie z górni-
czym podkopem.

Trzeci etap prac na łączce ruszy wiosną 2014 roku. justy-
na sawicka patrzy na to miejsce. „wrócimy tu w przyszłym 
roku. przecież oni tam są. Czekają”.

do identyfikacji szczątków więźniów odnalezionych w kwaterze „ł” cmentarza wojskowego na powązkach w warszawie 

niezbędne są próbki dna pochodzące od ich krewnych. w polskiej bazie genetycznej ofiar totalitaryzmów znajduje się 

materiał genetyczny od ponad dwustu osób. instytut pamięci narodowej i polska baza genetyczna ofiar totalitaryzmów 

w szczecinie poszukują kontaktu z rodzinami więźniów z lat 1948–1956.

Polska baza genetyczna ofiar totalitaryzmów

e-mail: pbgotpum@sci.pum.edu.pl

tel.: (91) 48 49 873, (91) 46 61 857

aPel Do roDzin

 n
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Cmentarz mauzoleum Żołnierzy armii radzieckiej 
w pułtusku leży za miastem, na wysokiej skarpie 
przy szosie warszawa–ostrołęka. To jedna 
z większych i piękniej położonych nekropolii wo-

jennych w polsce. spoczywają tu żołnierze radzieccy pole-
gli w latach 1944–1945 w walkach o pułtusk. rzędy słup-
ków z numerami znaczą ostatnie żołnierskie kwatery. 

cięŻkie walki
w czasie ii wojny światowej niemcy zaciekle bronili 

pułtuska. latem 1944 roku od wschodu zbliżały się woj-
ska radzieckie. opór niemiecki był jednak na tyle silny, że 
nie udało im się zdobyć miasta z marszu. w dwóch miej-
scach sforsowały narew i na północ oraz południe od puł-

tuska utworzyły dwa małe przyczółki. walki trwały kilka 
miesięcy.

w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku wojska radzieckie 
wkroczyły do miasta. straty poniosły jednak duże – kilkana-
ście tysięcy żołnierzy armii Czerwonej pozostało na zawsze 
w pułtuskiej ziemi. Chowano ich tam, gdzie polegli. kilka lat 
po wojnie zostali ekshumowani i przeniesieni na nowo zbudo-
wane cmentarze armii Czerwonej w pułtusku, a także w po-
bliskim makowie mazowieckim i Bolęcinie w powiecie płoń-
skim. w tych nekropoliach spoczywa 35 tysięcy czerwonoar-
mistów zabitych na północnym mazowszu. 

Cmentarz w makowie mazowieckim należy do najwięk-
szych. na ponad trzech hektarach spoczywa 15 549 żołnierzy 
w 614 mogiłach zbiorowych i 50 oficerów w pojedynczych 

Mimo że od wojny minęło blisko 70 lat, na cmentarzach 
czerwonoarmistów rodziny nadal szukają grobów swoich bliskich.

k ry s T y n a  o w s i a n k o

Epitafium dla sierżanta

w Polsce znajduje się około 700 miejsc 
pochówku czerwonoarmistów z okresu ii wojny 
światowej (cmentarzy, zbiorowych 
i indywidualnych mogił). według polskich 
danych, złożono w nich około 500 tysięcy 
wojskowych poległych w boju. blisko milion 
zostało zamęczonych w obozach jenieckich.
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mogiłach. zginęli w latach 1944–1945 na terenie powiatów 
makowskiego, przasnyskiego i częściowo ostrowskiego. 

cHwała NiezwycięŻoNyM
Budowę pułtuskiego mauzoleum rozpoczęto w 1948 roku, 

zakończono rok później. na 21 tysiącach metrów kwadrato-
wych pochowano 16 643 żołnierzy i oficerów armii radziec-
kiej poległych na terenie powiatów pułtuskiego, ostrowskie-
go, makowskiego, warszawskiego i twierdzy modlin. 

od bramy wejściowej do centralnego punktu cmentarza 
– 10-metrowej gloriety – prowadzi szeroka aleja. „Chwała 
żołnierzom niezwyciężonej armii radzieckiej poległym 
w walkach o wyzwolenie polski” – głosi napis na tympano-
nie. po obu stronach alei, jak okiem sięgnąć, rozciągają się 
groby.

niestety niewielu żołnierzy armii Czerwonej ma na puł-
tuskim cmentarzu imienne mogiły. Grobów indywidual-
nych, zbudowanych z polnego granitu, jest 85.  

większość z 16 643 pochowanych żołnierzy złożono 
w grobach zbiorowych. w latach 1944–1945 wojskowe 
służby sanitarne grzebały zabitych w miejscach bitew – na 
skraju wsi, lasu, w polu. nie oznakowano ciał. podczas eks-
humacji trudno było je zidentyfikować.

kartonowe tabliczki, które czasem zostawiano na mogi-
łach, rozpadały się po paru miesiącach. nieśmiertelniki 
i dokumenty poległych zostały wywiezione do rosji. 

zbiorowych mogił jest 369. przez długi czas znaczyły je 
jedynie czerwone gwiazdy. Dopiero w latach siedemdziesią-
tych XX wieku, gdy na cmentarze żołnierzy radzieckich za-
częły przyjeżdżać rodziny poległych, w pułtuskiej nekropo-
lii na niektórych tabliczkach pojawiły się krzyże, na innych 
gwiazdy Dawida lub półksiężyce. 

przez lata szkolna młodzież i żołnierze z tamtejszej jed-
nostki z okazji rocznic związanych z ii wojną światową 
i przed Świętem zmarłych sprzątali cmentarz i wykonywali 
drobne naprawy. po 1989 roku ta opieka się skończyła. 
szkoły nie posyłają już uczniów do sprzątania nagrobków, 
a jednostka została rozformowana.

w myśl prawa międzynarodowego opiekę nad obcymi 
grobami i cmentarzami wojennymi sprawuje to państwo, na 
którego terytorium one się znajdują. w polsce administracja 
rządowa przeważnie zleca to zadanie samorządom. „stara-
my się utrzymywać porządek na cmentarzu. z okazji wy-
zwolenia pułtuska i rocznicy zakończenia ii wojny świato-
wej władze miasta oraz młodzież składają na Cmentarzu 
Żołnierzy armii radzieckiej kwiaty”, mówi zenon kowa-
lewski, zastępca burmistrza pułtuska.

w ubiegłym roku latem na bramie cmentarza zawisła 
kłódka. przy gloriecie stały wysokie rusztowania – rosyjska 
ambasada sfinansowała prace renowacyjno-remontowe. 
oczyszczano także imienne mogiły. planowany jest kolejny 
remont – tym razem odnowione zostaną groby zbiorowe.

tablice ku paMięci
Żołnierze pochowani w mogiłach po obu stronach głów-

nej alei mają nazwiska. w głębi cmentarza ciągną się zaś 
rzędy bezimiennych grobów. Tu i ówdzie wystają jednak 
imienne nagrobki. Ustawiły je rodziny poległych. 

na tablicy poświęconej pamięci naumana Blishaima po-
jawiła się gwiazda Dawida i gwiazda komunistyczna. 

w kwaterze numer 346 pochowany został sajretdinow 
migdiat, który zginął 14 stycznia 1945 roku, trzy dni przed 
wyzwoleniem pułtuska. obok stoją znicz i dwie doniczki 
z kwiatami, ślad, że ktoś niedawno odwiedził tę mogiłę. 
wypalone lampki są także na mogile Chrapki kuźmy efi-
mowicza (1907–22 X 1944). „poległ o wyzwolenie polski 
od niemiecko-faszystowskich najeźdźców”, napisali bliscy 
starszego sierżanta wiktora jewremojewicza Gamzy 
(1924–1944). 

szukają Mogił
Do dziś do pułtuska przyjeżdżają rodziny, które szukają 

grobów swoich bliskich. przywożą ziemię z rodzinnych 
miejscowości, stawiają nagrobkowe tablice. wyjeżdżają 
uspokojeni, że po latach mogli pożegnać się z ojcem, sy-
nem, stryjem.

przez lata grobu brata szukał siergiej michałowicz ni-
kołajew z siergijewa posadu koło moskwy. w końcu trafił 
w okolice pułtuska. Udało mu się ustalić, że 19-letni wasi-
lij zginął 3 stycznia 1944 roku w bitwie nad narwią, a po-
chowany został w odległym o kilkanaście kilometrów od 
pułtuska Dzierżeninie. nikołajew zwrócił się o pomoc do 
urzędników z sąsiedniej gminy serock. Ci ustalili, że w la-
tach 1947–1951 zwłoki z mogił żołnierzy poległych w tym 
rejonie zostały złożone na cmentarzu żołnierzy radziec-
kich w pułtusku. pojechał więc do pułtuska, gdzie nadal 
szukał nazwiska brata na pojedynczych nagrobkach. nie-
stety, nie znalazł.

szukał zatem wśród mogił zbiorowych. Tak trafił na kwa-
terę 108., jedną z sześciu, w których pochowano poległych 
pod Dzierżeninem. zapalił świeczkę, którą przywiózł z cer-
kwi w siergijewie posadzie. nie zgasła. Uznał, że to znak: 
w tym miejscu spoczywa jego brat. na grobie położył foto-
grafię wasi i kawałek chleba, postawił też „stakanczik” ro-
syjskiej wódki.

NiepełNe ewideNcje
w urzędach samorządowych w pułtusku, makowie i so-

chocinie są przechowywane spisy czerwonoarmistów po-
chowanych na miejscowych cmentarzach. jednak zaledwie 
10–20 procent z nich znanych jest z imienia i nazwiska.

„na ponad 16 tysięcy poległych znamy nazwiska około 
czterech tysięcy żołnierzy armii Czerwonej”, mówi koleta 
krawczyk z Urzędu miasta pułtusk, która zajmuje się pro-
wadzeniem takiej ewidencji. „Trafiają do nas nie tylko ro-
sjanie, lecz także Białorusini i ormianie. rocznie kilkana-
ście osób. nie wszystkim udaje się znaleźć groby dziadków, 
mężów, ojców, braci. nierzadko jesteśmy bezradni. przy-
chodzą rodziny, podają nazwiska, proszą o wskazanie kwa-
ter, w których spoczywają ich bliscy, a my nie zawsze potra-
fimy udzielić takiej informacji”.

Dziś przyjeżdżają rzadziej. Czas robi swoje. Żony i dzieci 
poległych żołnierzy starzeją się i umierają. wnuki już nie 
podchodzą do tego tak emocjonalnie, jak ich dziadkowie 
czy rodzice.

miejsca, gdzie przed prawie 70 laty chowano poległych 
w walkach, odkrywane są do dziś. jedną z takich ofiar woj-
ny znaleziono niedaleko wsi krzyżewo Borowe i pochowa-
no w 2008 roku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w ma-
kowie mazowieckim.  n
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z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszej koleżanki

małgorzaty Białek,
wieloletniego pracownika wojska.

jej odejście napełnia nas ogromnym smutkiem i żalem.

wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje

mężowi, Dzieciom oraz rodzinie i Bliskim
składają szef, żołnierze i pracownicy

wojewódzkiego sztabu wojskowego w katowicach.

panu chorążemu  
piotrowi zawierucha

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

matki
składają żołnierze i pracownicy wojska

32 wieliszewskiego Dywizjonu rakietowego
obrony powietrznej z olszewnicy starej.

ze smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

gen. broni w st. spocz.  
longina łozowickiego,

dowódcy wojsk obrony powietrznej kraju  
w latach 1976–1990.

odszedł zasłużony żołnierz, przyjaciel i wychowawca  
wielu lotniczych i przeciwlotniczych pokoleń. 

wyrazy szczerego współczucia 

rodzinie i najbliższym 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy  

sił powietrznych.

słowa wsparcia oraz głębokiego współczucia 

panu kpt. rez.  
Dariuszowi sobierajowi

z powodu śmierci 

mamy
składają wojskowy komendant uzupełnień, kadra 
i pracownicy wojskowej komendy Uzupełnień  

w lidzbarku warmińskim.

panu mjr. ireneuszowi  
Chrzanowskiemu 

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ojca
składają dowódca, kadra i pracownicy

Dowództwa Garnizonu warszawa.

panu kmdr. por.  
robertowi mikulskiemu 

oraz jego rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu 

z powodu śmierci

Teściowej
składają kadra i pracownicy

zarządu planowania strategicznego – p5
sztabu Generalnego wp.

z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że dnia 3 lipca
po długiej i ciężkiej chorobie

zmarł nasz kolega – wieloletni pracownik wojska

edmund karwacki.

składamy kondolencje i wyrazy szczerego współczucia

Żonie oraz Córkom.
koleżanki i koledzy

 z zespołu zabezpieczenia m. jarocin jw 3293

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, którzy 
pozostają”.

z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci naszego kolegi i współpracownika

piotra rytycha.

szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia, 
łącząc się w bólu 

z rodziną zmarłego, 
składają komendant, żołnierze oraz pracownicy  

wojskowej komendy Uzupełnień w łodzi. 
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koleżance

jolancie różyńskiej
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

mamy
składają współpracownicy sekcji zamówień publicznych 

11 woG Bydgoszcz.

pani joannie maj-marjańskiej
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

mamy
składają koleżanki i koledzy

z Departamentu prawnego mon.

wyrazy współczucia i szczere kondolencje  
z powodu śmierci 

pana mł. chor. szt. rez. piotra rytycha

rodzinie i Bliskim 
składają szef wojewódzkiego sztabu wojskowego  

w łodzi wraz z żołnierzami i pracownikami wojska.

panu chor. mariuszowi misiorowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

matki
składają kadra i pracownicy 

21 wojskowego oddziału Gospodarczego.

z głębokim żalem i ogromnym smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci  

naszego kolegi, znakomitego specjalisty ortopedy 
i traumatologa, 

mjr. lek. Tomasza sowińskiego.

rodzinie i Bliskim 
wyrazy współczucia i szczere kondolencje  

składają koledzy chirurdzy  
z kliniki Chirurgii naczyniowej  

i endowaskularnej wim.

panu gen. bryg. w st. spocz.  
dr. Gustawowi majowi 

oraz jego najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Żony
składają kierownictwo, kadra i pracownicy 

Departamentu kadr mon.

z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że w dniu 21 czerwca 2013 roku  

zmarł nasz ukochany mąż, Brat, Tatuś i Dziadek, 
wieloletni dziennikarz prasy wojskowej, 

apolinary piotr wojtyś.
 

zgodnie z jego ostatnią wolą  
w uroczystości pogrzebowej w dniu 26 czerwca 2013 r. 

uczestniczyli żona, brat i dzieci.
prochy naszego Bliskiego złożone zostały 

na Cmentarzu powązkowskim (Cmentarz wojskowy) 
kwatera B 29, kolumbarium rząd 6, grób 2.

wyrazy szczerego współczucia  
oraz głębokiego żalu

panu podpułkownikowi  
markowi jarzynce

oraz jego rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

matki
składają kadra i pracownicy zarządu organizacji 

i Uzupełnień – p1 sztabu Generalnego wp.

naszemu przyjacielowi i koledze

panu płk. w rezerwie  
wojciechowi kapysiowi

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia  
z powodu śmierci

mamy
składają żołnierze oraz pracownicy

Departamentu kontroli  
ministerstwa obrony narodowej.
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z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

pana płk. w st. spocz.  
andrzeja Trocewicza,

dobrego i uczciwego człowieka, zasłużonego żołnierza 
i wieloletniego pracownika wojska.

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

rodzinie i przyjaciołom
składają komendant 2 regionalnej Bazy logistycznej  

oraz kadra i pracownicy wojska.

panu ppłk. rez.  
mirosławowi strojnemu,

prezesowi oddziału wojskowego pTTk w szczecinie 
i instruktorowi klubu 12 Dywizji zmechanizowanej,

oraz jego najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

ojca
składają dowódca dywizji, żołnierze  
i pracownicy wojska „Dwunastki”.

panu gen. dyw.  
januszowi Bronowiczowi 

oraz małżonce Brygidzie 
wyrazy szczerego współczucia

i głębokiego żalu z powodu śmierci 

Teściowej i mamy
składają kadra oraz pracownicy wojska 

dowództwa 16 pomorskiej Dywizji zmechanizowanej.

panu gen. dyw.  
januszowi Bronowiczowi  

oraz jego rodzinie 
najszczersze wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci 

Teściowej 
składają dowództwo oraz żołnierze i pracownicy  
16 Batalionu Dowodzenia im. ziemi elbląskiej. 

panu kpt. Gabrielowi Gmyzowi
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

ojca
składają szef, kadra zawodowa i pracownicy wojska

4 rejonowego przedstawicielstwa wojskowego 
w Gdańsku.

pani edycie Demiańczuk-komoń 
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu  

z powodu śmierci 

ojca 
składają kierownictwo, sędziowie oraz pracownicy 

wojskowego sądu okręgowego 
w warszawie.

panu chor. mariuszowi komaneckiemu

oraz jego najbliższym
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Córki
składają dowódca, żołnierze i pracownicy  
7 Brygady obrony wybrzeża w słupsku.

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

panu st. sierż.  
krzysztofowi Grzeszczakowi

z powodu śmierci 

mamy
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
7 Brygady obrony wybrzeża w słupsku.

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

panu st. szer. konradowi wiktorowi
z powodu śmierci 

ojca
składają dowódca, żołnierze i pracownicy 
7 Brygady obrony wybrzeża w słupsku.
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tajEMNIcZa stRaŻNIca
niewielki malowniczy zameczek mógł być, zdaniem niektórych badaczy, 

dawną siedzibą templariuszy.

niej szlaki handlowe i pełnił funkcję 
strażnicy. pierwotnie składał się z trój-
kondygnacyjnej wolno stojącej wieży 
mieszkalnej wzniesionej na planie kwa-
dratu. Grubość jej kamiennych ścian 
dochodziła nawet do 1,5 metra. zabu-
dowę otaczały owalny mur obronny 
i sucha fosa.

w połowie XV wieku lipa znalazła 
się w rękach rodziny von zedlitzów, 
która w następnych wiekach rozbudo-
wała zamek w renesansową siedzibę. 
południowa część muru obwodowego 
posłużyła jako fundament nowego do-

nie sposób dziś określić dokład-
nej daty powstania zamku 
w lipie. według niektórych hi-

storyków, wybudowano go w XiV wie-
ku z inicjatywy jednego ze śląskich ro-
dów rycerskich. inni za jego fundatora 
uznają Caspara von Crakava z rodu 
swoyniczów, ówczesnego właściciela 
wsi lipa. przypuszcza się jednak, że 
warownia mogła powstać wcześniej, 
pod koniec Xiii wieku.

Był to wtedy skromny gotycki zame-
czek, usytuowany na stromej skale gó-
rującej nad wsią. zabezpieczał najpew-

z a m k i

mu, który przylegał do wieży. od za-
chodu wzniesiono basztę bramną, a od 
wschodu i północy warowne mury wto-
piono w znajdujące się tam skały. moż-
liwe, że w północno-zachodnim naroż-
niku dziedzińca wzniesiono jeszcze je-
den budynek. powstała też zamkowa 
kuchnia, najstarsza zachowana tego ty-
pu budowla na Śląsku. kamienny budy-
nek na planie rombu nakryto ostrołuko-
wym sklepieniem przechodzącym 
w komin. we wnętrzu znajdowały się 
studnia i kamienna rynna do odprowa-
dzania ścieków. za kuchnią wykuto 

z
e

f
i

r
a

o g ł o s z e n i e

14 września 2013 roku  
w jeleniej górze 

odbędzie się koleżeńskie 
spotkanie absolwentów 

Wyższej Oficerskiej 
Szkoły radiotechnicznej 

– promocja 1978.

Kontakt:  
jjanusz53@wp.pl

Uwaga absolwenci WOSr 
– promocji 1978

k s i ą ż k a

to Europa i azja
portrety siedemnastu osób, w których jak w krzywym 

zwierciadle odbija się rosyjskie społeczeństwo.

nadia – ładna, drobna blondynka. 
lepiej jednak nie zadzierać z tą nie-

pozorną kobietą. nie bez powodu jest 
jednym z najchętniej wynajmowanych 
przez moskiewskich Vip-ów ochronia-
rzy. Bardzo dobrze posługuje się zarów-
no pistoletem, jak i nożem. Bez broni też 
znakomicie walczy. o swojej przeszłości 
mówi niewiele. nie za bardzo może 

o niej rozmawiać. wiadomo tylko, że 
dwukrotnie była na wojnie w Czeczenii 
jako snajper. kiedy została ciężko ranna 
w brzuch, odeszła ze służb specjalnych. 
obowiązuje ją również dyskrecja w kon-
taktach z klientami, najbogatszymi ludź-
mi w rosji. Chętnie natomiast opowiada 
o swojej szkole ochroniarskiej i specyfi-
ce zawodu, który uprawia.
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horyzonty

w skale cysternę na wodę o głębokości 
około czterech metrów.

niektórzy uważają budynek kuchni 
za tajemniczą piramidę. skłania ich do 
takiej teorii górny otwór w sklepieniu, 
przez który raz w roku, w dniu letniego 
przesilenia, słońce wpada wprost do 
pomieszczenia. sądzą, że piramida słu-
żyła templariuszom do obserwacji 
astronomicznych. istnieje bowiem nie-
potwierdzona hipoteza, że założyciela-
mi zamku w lipie był zakon templariu-
szy, którzy po upadku królestwa jero-
zolimskiego przywędrowali do europy.

horyzonty

a n n a  D ą B r o w s k a

Lipa leży na skraju Parku Krajobrazowe-

go Chełmy, koło Bolkowa, przy tury-

stycznym Szlaku Zamków Piastowskich. 

Do wsi można dojechać PKS-em z Jawora 

i Jeleniej Góry, a zmotoryzowani zostawią 

auto u stóp zamku, na przyległej ulicy. Ru-

iny znajdują się około 300 metrów za ko-

ściołem, na terenie dawnego parku zam-

kowego, wśród gęstych drzew i zarośli. Bu-

dowla nie jest dostępna do zwiedzania. 

Choć nikt jej nie pilnuje, stoją tablice 

ostrzegające o groźbie zawalenia ścian. 

Zamek można jednak obejrzeć bez wcho-

dzenia na prywatny teren. W Lipie trudno 

o nocleg, najlepiej go poszukać w niedale-

kim Bolkowie.

Vademecum

n

niezależnie jednak od tego, kto za-
mek wybudował, w 1821 roku warow-
nia utraciła znaczenie militarne i na 
krótko stała się magazynem. na począt-
ku XiX wieku będącą już częściowo 
w ruinie budowlę nabył julius Fischer 
i zlecił jej rozbiórkę, aby pozyskać suro-
wiec do wznoszenia budynków gospo-
darczych – gorzelni, owczarni i stodoły. 
przed całkowitą dewastacją uratował 
zamek jego nowy właściciel – hrabia 
rudolph von stillfried-rattonitz, który 
kupił go w 1834 roku i odbudował 
w formie neogotyckiej. 

pod koniec stulecia budowla stała się 
częścią majątku należącego do rodziny 
von sprengerów, a od 1917 roku aż do 
zakończenia ii wojny światowej właści-
cielem zamku byli von Hunerbeinowie. 
po wojnie opuszczona twierdza popa-
dała w ruinę. w latach sześćdziesiątych 
urządzono w niej magazyn dla pGr-u, 
a w roku 1970 znów trafiła w prywatne 
ręce. kupiła ją polka mieszkająca na 
stałe w szwajcarii. ruszyły wtedy pra-
ce remontowe, które jednak dość szyb-
ko przerwano i dziś na zamku nic się 
nie dzieje, przez co zabytkowa budowla 
od lat systematycznie podupada. 

jeszcze u schyłku XX wieku budynek 
kryły oryginalna więźba dachowa i część 
dachówek, a w niektórych oknach znaj-
dowały się szyby. Teraz zawaliły się już 
fragmenty ścian, wiele elementów ukra-
dziono, w tym kamienne portale i obra-
mowania okien. warto jednak zobaczyć 
to, co się zachowało, bo malownicza ru-
ina nadal zachwyca piękną formą.

nadia, sasza, kiriłł, iskander, German 
czy jean – to zaledwie kilkoro z tysięcy 
rosjan, których poznała Barbara wło-
darczyk. i chociaż przez pięć lat była ko-
respondentką TVp w moskwie, na po-
znawaniu stolicy rosji się nie skończyło. 
Dziennikarka między innymi żebrała na 
placu Czerwonym razem z sobowtórem 
lenina, z czarnoskórym radnym sprząta-
ła ulice, wzięła udział w tajemnym spo-
tkaniu rasistów (a właściwie rusistów), 
w Bajkale łowiła ryby z gajowym, który 
przyznał się do kłusownictwa, odwiedzi-
ła dom spokojnej starości wyglądający 
jak melina, spacerowała też po katyń-
skim lesie z kobietą, która jako dziecko 
widziała polskich oficerów skazanych na 

śmierć. Barbara włodarczyk chciała 
udowodnić, że „rosja to różnorodny 
i barwny świat. To nowobogacka mo-
skwa i siermiężna prowincja, czyli «głu-
binka». To europa i azja. To marzenia 
o integracji z zachodem i nostalgia za 
zsrr”. i to się udało. siedemnaście 
portretów, które napisała na podstawie 
reportaży telewizyjnych, to tak napraw-
dę siedemnaście odcieni tego samego 
kraju. Bo wbrew nazwie partii wiodącej 
prym na tamtejszej scenie politycznej, 
nie ma jednej rosji...  n

barbara włodarczyk, „nie ma jednej rosji”, 
wydawnictwo Literackie, 2013

a n e T a  w i Ś n i e w s k a
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7 września 2013 roku o godzinie 11.00 w klu-

bie wojskowym (dawniej garnizonowy) odbędzie 

się jubileuszowe V spotkanie kilińszczaków, na 

które zapraszamy:

• członków stowarzyszenia kilińszczaków,

• byłych żołnierzy i pracowników jednostek  

wojskowych wchodzących w skład 4 dz,

• osoby zrzeszone w organizacjach  

kombatanckich.

Warunki uczestnictwa:

do 2 września 2013 roku potwierdzenie udziału 

poprzez wpłatę na konto:

pko bp o/krosno odrzańskie
janusz kamerduła

nr 70 1020 5402 0000 0802 0240 3038

z tytułem „kilińszczacy”

50 złotych (członkowie stowarzyszenia) lub 60 

złotych (niezrzeszeni).

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 
601 871 427 lub 502 762 165

Program:

11:00 – zbiórka uczestników w klubie wojsko-

wym, 

12:00 – uroczystości przed obeliskiem 4 dp,

13:00 – zwiedzanie zamku piastowskiego,

15:00 – spotkanie koleżeńskie.

o g ł o s z e n i e

r e k o n s t r u k t o r z y

Spotkanie  
KIlIńSZCZAKóW

Krosno Odrzańskie

od siedmiu lat muzeum powstania 
warszawskiego każdego roku 

ogłasza konkurs na komiks o tematyce 
powstańczej. niedawno ukazał się 
zbiór zeszłorocznych prac. w formie 
książki opublikowano ponad dwadzie-
ścia wybranych minikomiksów, które 
powstały pod wspólnym przesłaniem 
„po powstaniu”. zaskakująca jest nie 
tylko szeroka interpretacja tego tema-
tu, lecz także różnorodność technik, 
które zastosowali graficy. możemy za-
tem poznać w dość nietypowej formie 
wstrząsającą historię żołnierzy wyklę-
tych, trudy życia w zrujnowanym mie-
ście czy pierwsze lata w „niepodle-
głej” polsce. 

spośród wielu prac, niekiedy bardzo 
symbolicznych w wyrazie, o orwellow-
skiej wymowie czy z pogranicza historii 
alternatywnej, jury wybrało prostą histo-
rię, ale o bardzo wyrazistym przesłaniu 

turniej rycerski

Coś dla miłośników historii prezen-
towanej w niekonwencjonalny spo-

sób. w zamku w liwie 17–18 sierpnia 
odbędzie się turniej rycerski o pier-
ścień księżnej anny. Dla gości przewi-
dziano wiele atrakcji, takich jak nocne 
widowisko z efektami świetlnymi 
i dźwiękowymi, biesiada, gry i zabawy 
plebejskie. Głównym wydarzeniem bę-
dzie jednak bitwa, w której wezmą 
udział wszyscy rycerze. n

k s i ą ż k a

– „na szczęście”. wygrała zofia mróz, 
absolwentka wydziału Grafiki warszaw-
skiej akademii sztuk pięknych, która 
podzieliła się swoją rodzinną historią: 
„To, co babcia opowiedziała mi o po-
wstaniu, wystarczyłoby pewnie na książ-
kę, a ja musiałam się na coś zdecydować 
i niewielki ułamek tego zawarłam w tej 
swojej opowieści”. jak powiedziała 
w radiu dla Ciebie: „To wyjście z po-
wstania (...) i powrót do warszawy, kie-
dy jest już wolna, w styczniu”.

Drugie miejsce zajął jacek Frąś,  
rysownik i perkusista, z pracą „popo 
show”. Trzecim nagrodzono „kwe-
stię podejścia”– tu idei łukasza Bo-
gacza formę nadał rysownik roman 
Gajewski. n

„powstańcy ’44. antologia prac konkursowych 
2012”, muzeum powstania warszawskiego

a n e T a  w i Ś n i e w s k a

 iii miejsce:
łukasz bogac, 
roman gajewski,
„kwestia 
podejścia”

 ii miejsce: jacek frąś, „Popo show” 

po powstaniu

horyzonty PO SłUżBIE| |

 i miejsce:
zofia Mróz,
„na szczęście” 
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„auto w terenie”, sławomir makaruk, grupa 
wydawnicza foksal, 2013

„polacy w bitwie o anglię”,
muzeum oręża polskiego w kołobrzegu,

kamienica kupiecka, ulica emilii gierczak 5.
wystawa czynna do 31 sierpnia 2013 roku

a n n a  D ą B r o w s k a

p i o T r  B e r n a B i U k

polscy producenci gier planszowych zainteresowali się 
naszą wojenną historią.

„nigdy w historii ludzkich 
konfliktów tak wielu nie 

zawdzięczało tak dużo tak 
nielicznym”.

każdy kierowca zamierzający zjechać z bitej drogi 
autem o napędzie na cztery koła powinien zapoznać się 

z poradami „makarona”.

najnowsza polska historia militarna 
gościła dotąd głównie w grach 

komputerowych. w tym roku jednak 
producenci planszówek zapowiedzieli 
kilka premier o tej tematyce. latem 
dzięki wydawnictwu kuźnia Gier 
ukaże się „war Card: afganistan”, 
pierwsza karciana gra wojenna doty-
cząca polskiej mi-
sji w afganista-
nie. jej akcja roz-
grywa się podczas 
patrolu żołnierzy 
isaF w jednej 
z afgańskich wio-
sek. za to G3 jesie-
nią wyda grę łuka-
sza woźniaka „7 dni 

organizatorzy najnowszej wystawy 
w kołobrzeskim muzeum oręża 

polskiego chcą pokazać, jaką rolę ode-
grali polscy lotnicy w jednej z ważniej-
szych operacji ii wojny światowej. 
przygotowali dla zwiedzających mało 
znane eksponaty związane z polskimi 
siłami zbrojnymi na zachodzie, w tym 
ze sławnym Dywizjonem 303. na wy-
stawie głównej „Dzieje oręża polskie-
go” zaprezentowano ubiory polowe 
i galowe pilotów z 300 Dywizjonu 
Bombowego „ziemi mazowieckiej” 
oraz podporucznika jana Czarnoty 
z 301 Dywizjonu Bombowego „ziemi 
pomorskiej”, a w Gabinecie zbiorów 
specjalnych – bogaty zbiór fotografii 
303 i 300 Dywizjonu. można też obej-
rzeć model samolotu pzl 23 karaś 
i haubę lotniczą wytwórni Balonów 
i spadochronów w legionowie z samo-
lotu łoś, który we wrześniu 1939 roku 
przymusowo lądował na terenach zaję-
tych przez rosjan, oraz fotografie pol-
skich samolotów przedwrześniowych 
używanych w wojnie obronnej. m o p

jeżeli wybieracie się autem w teren, 
zostawcie swoje ego w domu, 

a w trasie nie dajcie się podpuszczać, 
bo loża szyderców tylko czeka na wto-
py kolegów, ulubiony temat długich 
offroadowych pogawędek przy ogni-
sku. podczas jazdy w terenie z założe-
nia nieprzejezdnym najważniejsze są 
dobre opony i głowa. mnóstwo takich 
rad udziela, i to nie tylko początkują-
cym kierowcom, sławomir makaruk, 
pierwszy polski uczestnik rajdu Camel 
Trophy, najtrudniejszej i najwspanial-
szej wyprawy samochodowej, jaką do-
tąd wymyślono. 

„auto w terenie” zawiera podstawy 
jazdy w tymże terenie. pierwszą lekcję 
zaczyna autor od pouczeń, jak trzymać 
ręce na kierownicy i gdzie w terenówce 
umieścić łopatę. odkrywa również 

westerplatte”. jej uczestnicy wcielą się 
w rolę polskich dowódców i będą mu-
sieli współpracować, aby przez tydzień 
obronić westerplatte przed niemiec-
kim atakiem. pod koniec roku nato-
miast będzie można kupić „Cicho-
ciemnych: akcję most iii”. Ta taktycz-
na wojenna gra karciana michała ozo-

na nawiązuje tematyką do akcji 
polskich cichociemnych z lip-
ca 1944 roku. Udało się wtedy 
dostarczyć z okupowanej pol-
ski na zachód elementy zdo-
bytego nad Bugiem pocisku 
V2. Dzięki temu alianci po-
znali budowę tej rakiety.

w tej książce wiedzę tajemną, opisuje 
patenty, do których samodzielnie do-
chodził latami. szczególnie cenne są 
porady dotyczące próby przejechania 
drogi nieprzejezdnej. 

z tym tomikiem porad powinien za-
poznać się każdy kierowca zamierzają-
cy zjechać z bitej drogi autem o napę-
dzie na cztery koła, bo offroad to coś 
zupełnie innego niż prowadzenie sa-
mochodu po asfaltach i szutrach. mo-
że być katorgą lub wspaniałą przygo-
dą. sławomir makaruk „makaron” tę 
przygodę przeżywa od ponad dwu-
dziestu lat. 

walka na stole

pamięci 
pilotów

Dobre opony i głowa
k s i ą ż k a

g r y  p L a n s z o w e

w y s t a w a

horyzontyhoryzonty
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k s i ą ż k a

n

n

umrzeć 
z honorem

jednym z najtragiczniejszych epizo-
dów ii wojny światowej był obłąka-

ny, ale precyzyjnie przygotowany i sys-
tematycznie realizowany plan ekster-
minacji Żydów. matthew Brzeziński 
w swojej książce „armia izaaka” uka-
zuje losy polskich Żydów, którzy prze-
żyli Holocaust. walczyli o każdy dzień, 
jakby był ich ostatnim. autor łamie pe-
wien panujący stereotyp, który mówi, 
że Żydzi w czasie wojny nie walczyli 
zbrojnie z okupantem.

Dla niektórych czytelników ta publi-
kacja może być szokująca i zdumiewa-
jąca, ponieważ przedstawieni w niej 
polacy nie zawsze nieśli pomoc mor-
dowanemu narodowi. książka wyraź-
nie została napisana dla odbiorców za 
oceanem – dlatego jest w niej dużo 
uogólnień i stwierdzeń, które są 
krzywdzące dla polaków. Czytając ją, 
odnosiłem wrażenie, że to nie na hitle-
rowcach, lecz właśnie na nas spoczy-
wa ciężar odpowiedzialności za śmierć 
milionów Żydów. Uderzające jest to, 
że autor nie posiłkował się żadnymi 
danymi z poważnych polskich badań 
naukowych, chociażby dostępnymi 
i publikowanymi przez ipn, lecz 
w większości opierał się na relacjach 
i wspomnieniach. Tymczasem te są, 
jak wiadomo, subiektywne. 

mimo tych uwag uważam, że to 
wspaniała, choć wstrząsająca opo-
wieść o ludziach, którzy pogodzili się 
ze śmiercią – chcieli jedynie zginąć 
w walce. 

matthew 
brzeziński, „armia 

izaaka. walka 
i opór polskich 
żydów”, znak, 

2013

„polska generalicja w opiniach marszałka 
piłsudskiego”, centralne archiwum wojskowe, 

2013 j a k U B  n aw r o C k i

w ł o D z i m i e r z  k a l e T a

Historia Żydów, 
którzy pragnęli zginąć 

jak ludzie.

opinie marszałka o generałach, które zweryfikowała 
ii wojna światowa.

miłośnicy książek o życiu i doko-
naniach marszałka józefa pił-

sudskiego mogą być tą pozycją zadzi-
wieni. „polska generalicja w opiniach 
marszałka piłsudskiego” to zbiór fak-
symile opinii o generałach, które 
przez dziesiątki lat należały do najbar-
dziej strzeżonych dokumentów rze-
czypospolitej. adnotacja: „otworzyć 
kopertę ma prawo po mojej śmierci 
lub usunięcia ze stanowiska tylko 
przewodniczący Ścisłej rady wojen-
nej jako generał mający dowodzić 
wojną albo prezydent rzeczypospoli-
tej” – podkreślała wyjątkowe znacze-
nie tych zapisów.

opinie te, powstałe prawdopodob-
nie w grudniu 1922 roku, zawierały 
charakterystyki 96 generałów, z któ-
rych 35 opisano szczegółowo. więk-
szość generałów broni i dywizji była 
opiniowana pod względem „charakte-
ru dowodzenia” i „objętości dowodze-
nia” (na dowodzenie jakimi siłami po-
zwalają im umiejętności). przykłado-
wo o generale broni józefie Hallerze 
piłsudski pisze, że z powodu niskiego 
wykształcenia, nielogicznej głowy, 
mieszającej rzeczy ważne z drobia-
zgami, pojemność dowodzenia jest 

bardzo mała. w piechocie przewiduje 
dla niego najwyżej pułk, w artylerii 
może dywizjon.

notatki zawierają też sugestie co do 
wojennego wykorzystania generałów. 
przed Hallerem marszałek ostrzega 
każdego wodza naczelnego. o generale 
broni Tadeuszu rozwadowskim pisze, 
że nie umie utrzymać tajemnicy. z ko-
lei generała dywizji kazimierza sosn-
kowskiego wskazuje jako swojego kan-
dydata na komendanta armii, choć „jest 
on nadczuły na ukłucia i przykrości 
moralne”.

marszałek ocenia kadrę dowódczą 
ówczesnej armii surowo, często kry-
tycznie przedstawiając jej predyspozy-
cje oraz kwalifikacje dowódcze. nicze-
go nie owija w bawełnę. Generałów 
brygady dzieli na przykład na tych, 
o których nic szczególnego nie da się 
powiedzieć, bo niczym się nie wyróż-
niają, oficerów, na których warto zwró-
cić uwagę oraz grupę określaną jako za-
walidrogi w armii. 

wodzowie i zawalidrogi
k s i ą ż k a
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horyzonty Z żyCIA WOJSKA| |

na przełomie czerwca i lipca do xVi selekcji 
prowadzonej przez majora rezerwy arkadiusza 
kupsa przystąpiło kilkuset śmiałków. po pięciu 
dniach na drawskim poligonie, wypełnionych 
morderczymi marszami, setkami pompek, za-
dań sprawdzających wszystkie cechy niezbęd-
ne komandosom, jedynie siedemnastu uczest-
ników świętowało sukces. b p

XVI selekcja
d r a w s k o  p o m o r s k i e
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poranna zaprawa, długie marsze, musztra, nauka regulaminów, taktyki, topo-

grafii czy zajęcia inżynieryjno-saperskie – tak wyglądał program dziesięciodnio-

wego obozu dla uczniów klas mundurowych zespołu szkół Licealnych i zawo-

dowych imienia unii europejskiej z sulęcina. placówka od pięciu lat współpra-

cuje ze szkołą podoficerską wojsk Lądowych w poznaniu, wspólnie organizują 

obóz szkolno-wypoczynkowy. wyjazd na poligon w wędrzynie jest podsumowa-

niem szkolenia uczniów klas wojskowych i policyjnych, prowadzonych przez ma-

jora rezerwy piotra tumiłowicza.  a d

horyzonty

najgroźniejszyM 
PrzeciwnikieM 
były deszcz 
i zimno, największą 
atrakcją skoki 
do wody 
ze śmigłowca, 
a nagrodą 
dLa najLepszych 
perspektywa służby 
w żandarmerii 
wojskowej

Młodzieżowy poligon
w ę d r z y n

kolekcjoner
b r z e s k o

historię kobiet, które poddają się hipnotycznemu urokowi  
tytułowego „kolekcjonera”, toczą z nim wewnętrzną walkę  
i próbują wyrwać się spod jego uroku, zaprezentowała  
taneczna grupa z młodzieżowej sekcji artystycznej brzeskie-
go klubu wojskowego. młodzi artyści przygotowali występ 
pod okiem instruktorki angeliki skowronek. ich popisy uzu-
pełnił występ wokalny grupy inwencja, którą prowadzi kie-
rowniczka klubu pani jana koronkiewicz.  a n n
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Historia ta przez dziesiątki lat była tajna. 16 lipca 
1975 roku 36-letni Dionizy Bielański z opola pró-
bował uprowadzić cywilny samolot dwupłatowy 
an-2 należący do zakładu Usług agrolotniczych 

wsk okęcie oddział we wrocławiu (wykonywał prace agro-
lotnicze w nadleśnictwie niepołomice). wybrał austrię. Cze-
chosłowackie myśliwce zestrzeliły maszynę osiem kilometrów 
od austriackiej granicy. rodzinie przekazano informację, że pi-
lot zginął w wypadku lotniczym. przez jakiś czas nadzorowano 
kontakty oraz zachowania żony pilota, Teresy.

Cz., pułkownik pilot w stanie spoczynku, 16 sierpnia 1975 
roku pełnił obowiązki dyżurnego odpowiedzialnego za obronę 
powietrzną kraju. Twierdzi, że bez zgody polaków Czesi nie 
mogli zestrzelić tej maszyny. według ówczesnych ustaleń sa-
moloty Układu warszawskiego nie powinny zestrzeliwać ma-
szyn cywilnych innego państwa sojuszniczego na swoim tery-
torium. jak to się zatem stało, że samolot został jednak trafio-
ny? kto podjął taką decyzję?

między innymi na te pytania postanowiła odpowiedzieć  
anna pawliszyn, dziennikarka, jedna z dwóch córek zestrzelo-
nego pilota. rozmawiała w ludźmi z ówczesnego kierownictwa 
sił powietrznych naszego kraju, wyjeżdżała do Czech i na sło-
wację, by poznać wersje tamtych zdarzeń bezpośrednio od pi-
lotów biorących udział w akcji. w efekcie tego reporterskiego 
śledztwa powstał film (emitowany w Telewizji polskiej) odsła-
niający kulisy tamtych zdarzeń. i rodzący kolejne pytania.

lipiec 1975 roku. w Czechosłowacji, osiem kilometrów od granicy austriackiej, 
doszło do tragedii, która nigdy nie powinna się wydarzyć.

śmierć na czeskim niebie
w ł o D z i m i e r z  k a l e T a

Dzień przed ucieczką milicja aresztowała dwóch pod-
władnych z załogi Bielańskiego. jego córka uważa, że oj-
ciec mógł być szantażowany przez ówczesne służby bezpie-
czeństwa. „jeśli w jego głowie zrodziła się w ostatniej chwi-
li taka decyzja, to musiała ją spowodować skrajna determi-
nacja”, twierdziła anna pawliszyn. 

z opowieści pułkownika z ówczesnego dowództwa obro-
ny powietrznej kraju wynika, że jego przełożony, usłyszaw-
szy, co się dzieje, postanowił zadzwonić do premiera. oficer 
znał treść tej rozmowy, ponieważ prowadzona była przez 
urządzenie głośnomówiące. jego zdaniem to premier jaro-
szewicz wydał rozkaz o zestrzeleniu maszyny. 

samolot lotem koszącym przemieszczał się w kierunku, 
który obecnie pokrywa się z granicą między Czechami 
a słowacją. w Žilinie maszynę zauważył lokalny szef 
związku współpracy z armią. piloci myśliwców miG-21, 
którzy prowadzili polski samolot, próbowali go zawrócić 
i zmusić do lądowania na jednym ze swoich lotnisk. Twier-
dzą, że zbliżyli się do niego i wystrzelili czerwone rakiety, 
a potem oddali serie ostrzegawcze, których pilot nie mógł 
nie widzieć. Ten jednak nie reagował. zniżył jedynie lot nie-
mal nad samą ziemię. kiedy samolot był już niedaleko gra-
nicy austriackiej, czechosłowaccy piloci otrzymali rozkaz 
powrotu. 

Gdy przebyli kilkadziesiąt kilometrów w kierunku Brna, 
dostali nowy rozkaz. myśliwce miały zawrócić i zestrzelić 
polski samolot. pilot, do którego należało wykonanie tego 
zadania, upewniał się wielokrotnie, czy na pewno ma ze-
strzelić polaka. odpowiedź brzmiała: tak. Dowiedział się, 
że taką decyzję podjął ponoć generał jaruzelski. oficerowie 
z dowództwa opk polemizują z tym twierdzeniem. ich zda-
niem podjął ją wprawdzie generał, tyle że jaroszewicz (ipn 
ujawnił niedawno notatkę sB mającą świadczyć o tym, że 
był to jednak rozkaz jaruzelskiego.) Generał wydał oświad-
czenie, w którym stwierdził, że nie pamięta tej historii.

wszystko potoczyło się błyskawicznie. Trafiony serią sa-
molot uderzył w ziemię i zaczął płonąć. Tak twierdzi jeden 
z czechosłowackich pilotów. z relacji innych świadków wyni-
ka, że pilot wylądował i udało mu się wydostał się z kabiny. 
przedstawiciele polskiej komisji z kolei widzieli w kabinie 
lotnika z przestrzelona piersią. na zdjęciach zrobionych przez 
czechosłowacką komisję wygląda on dziwnie nienaturalnie, 
jakby chciał wysiąść z doszczętnie już spalonego samolotu. 
mimo dotychczasowych wysiłków córki Bielańskiego, trudno 
dziś ustalić całą prawdę o tamtym zdarzeniu. 
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