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amerykanki pilotują myśliwce,  
norweżki dowodzą okrętami podwodnymi,  
kanadyjki służą w jednostkach  
specjalnych. A co RobIą PolKI? 

w łodzi wojskowi 
ratownicy nie szkolą się  
w salach wykładowych 

tylko na specjalnym torze 
przeszkód

Gdy 
KREW 

zAlEWA

czym można 
skutecznie 

zmotywować  
do służby 

wojskowej?



w roku 2012/2013 prowadzi oprócz studiów dla kandydatów 
na żołnierzy zawodowych również cywilne studia stacjonarne 

i niestacjonarne na kierunkach: 

Wyższa Szkoła Oficerska 
Sił Powietrznych w Dęblinie

studia stacjonarne I  stopnia  na kierunku 
lotnictwo i kosmonautyka prowadzone 
są w specjalnościach:
 pilotaż,
 awionika.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 
prowadzone są w specjalności:
 eksploatacja statków powietrznych.

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
na kierunku nawigacja prowadzone są 
w specjalności:
 zarządzanie ruchem lotniczym.

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
na kierunku bezpieczeństwo narodowe
prowadzone są w specjalności:
 bezpieczeństwo powietrzne państwa.

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
kierunku logistyka prowadzone są w specjalności:
 logistyka lotnictwa.

 lotnictwo i kosmonautyka
 nawigacja
 bezpieczeństwo narodowe
 logistyka

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie uczelni: www.wsosp.deblin.pl

Rekrutacja
tel. (81) 551 88 11 - Wydział Lotnictwa
tel. (81) 551 88 11 - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki



z szeregu 
wystąp

M a ł g o r z a t a  S c h wa r z g r u b e r

amerykanie przez lata 
wypracowywali własne standardy 
opieki nad weteranami. czas 
najwyższy i u nas przystąpić  
do podobnej akcji. 

weterani mają dziś swoją ustawę i własne święto, są reprezentowani przez organiza-
cje. brakuje im jednak społecznego poparcia. armia rozwija system pomocy rodzi-
nom żołnierzy wyjeżdżających na misje, a także tym, którzy z nich powrócili ranni,  

o kulach, na wózkach inwalidzkich. musimy im pomóc w powrocie do normalności. wszyscy 
powinniśmy spłacić zaciągnięty wobec nich dług. 
uroczystości 29 maja z okazji ustanowionego ustawą i obchodzonego po raz pierwszy dnia 
weterana działań poza Granicami kraju przyciągnęły niewielu cywilów. nie wzbudziły także na-
leżnego zainteresowania mediów, które ożywiają się jedynie wtedy, gdy żołnierze zostają ranni 
lub giną. tymczasem poszkodowani w misjach stanowią dziś trwały element naszego życia. 
wśród nich są Tomasz Kloc, pierwszy polski żołnierz ranny w iraku, zabity przez talibów dowód-
ca kapitan Daniel Ambroziński, po którego ciało wrócili jego żołnierze, czy Mariusz Saczek  
− jego rosomak wjechał w afganistanie na minę, a on sam próbuje dziś ponownie nauczyć się 
chodzić. jesteśmy winni szacunek i wsparcie setkom weteranów.
amerykanie przez lata wypracowywali własne standardy opieki nad poszkodowanymi żołnie-
rzami. czas najwyższy i u nas przystąpić do podobnej akcji. rozpocząć działania nieograniczo-
ne czasowo. w stanach zjednoczonych żółta wstążka symbolizuje społeczne poparcie dla żoł-
nierzy, w polsce nie mamy jeszcze takiego symbolu wyróżniającego „naszych chłopców”. trze-
ba to zmienić, by hasło: „nikt nie zostaje”, nie pozostało pustym sloganem. 

zachęcamy do lektury zamieszczonego 
w lipcowym numerze polski zbrojnej 
suplementu – nie tylko dla weteranów,  
lecz także dla tych, którym ich problemy 
nie są obojętne.

więcej  o  weteranach na stronach 8 i  51.

| |NIkt NIE zostajE...
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armia

małGorzata schwarzGruber
22 | kobieca linia

historia pokazuje, że po zakończeniu wojen 
w wojsku znowu służyli głównie mężczyźni.

tadeusz wróbel, piotr bernabiuk, 
maciej szopa

26 | konstruktor dużego kalibru
czy do projektowania broni potrzebni są 
designerzy?

paulina Glińska
34 | Pragmatyczna zmiana kursu

okazuje się, że pieniądze nie są jedynym 
czynnikiem motywującym żołnierzy do służby.

katarzyna portianko-Gaca
38 | smak racji

prawdy i mity o wojskowych racjach 
żywnościowych

maGdalena kowalska-sendek
42 | Latające laboratorium

od zespołu z balic zależy bezpieczeństwo na 
wszystkich lotniskach wojskowych w polsce.

boGusław politowski
46 | tropiciele na mrówczej ścieżce

już nie będziemy musieli korzystać z pomocy 
amerykanów przy neutralizacji ajdików.

paulina Glińska,  
maGdalena kowalska-sendek

12 | Piękniejsza mniejszość
w porównaniu z państwami nato w naszej 
armii służy niewiele kobiet.

anna dąbrowska
20 | Droga do pięciu procent

czy kobiety mogą służyć na wszystkich 
stanowiskach?

prezentuj 
broń

bezpieczeństwo

rejestr| |

22

małGorzata schwarzGruber
51 | system anioła stróża

andrzej spirydowicz opowiada o systemie 
opieki nad weteranami.

boGusław politowski
54 | Druga strona lustra

dzięki „spotkaniom z armią” dziennikarze 
zaczynają rozumieć wojsko.

piotr bernabiuk
58 | Gdy krew zalewa

czy nasi żołnierze doczekają się kursów 
combat medic?

piotr bernabiuk
64 | skok z Everestu

podpułkownik jarosław Garstka o tym, 
jak trafił do Grom-u i o skokach z dużych 
wysokości.

tadeusz wróbel
70 | zadyszka na antypodach

mimo kryzysu australia nie zamierza 
rezygnować z wydatków na zbrojenia.

tadeusz wróbel
78 | Grabarz ajdików

radar penetracji gruntu umożliwia 
skuteczne wykrywanie improwizowanych 
urządzeń wybuchowych.

rafał ciastoń
84 | Gra słonia ze smokiem

na jakim etapie jest strategiczna rywalizacja 
między indiami i chinami?

tadeusz wróbel
88 | wieczni buntownicy

sytuacja w regionie po rewolcie tuaregów

małGorzata schwarzGruber 
92 | związek podzielonych

92
pomysły na austriacką armię
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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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jacek skrzypczyk
94 | sukces w cieniu klęski

tadeusz wróbel
100 | władcy sahary

dla europejczyków największa pustynia świata 
przez lata była wielką zagadką.

adam kaczyński
102 | Śmierć generała

do dziś do końca nie wiadomo, jak doszło 
do zamachu na nikołaja watutina.

włodzimierz kalicki
107 | Na froncie prawdy

o tym, czy można jeszcze mówić o misji 
korespondenta wojennego.

maciej szopa
108 | Leśne wykłady

czy na studiach można nauczyć się  
surwiwalu?

paulina Glińska
124 | Pasje pani nawigator

w męskim świecie paulina krawczak 
czuje się jak ryba w wodzie.

andrzej fąfara
138 | olimpijskie szarże

w 1920 roku polacy zamiast jechać na olimpiadę 
walczyli na przedpolach warszawy. 

wojny 
i pokoje

horyzonty

94
o oPERAcjI, KTóRA sTAłA sIę 

PUNKTEm zWRoTNym W WojNIE 
KoREAńsKIEj.
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flesz

PIlocI PolsKIch myślIWcóW F-16 
wykonywali loty nad Alaską. brali udział  
w prestiżowych międzynarodowych 
ćwiczeniach „Red Flag”.  Nasze myśliwce 
operowały z bazy  sił Powietrznych UsA 
Eielson, a załoga samolotu transportowego 
c-130 hercules – z bazy Elmendorf. 
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RzEczyWIsTA 
WIElKość sIł 
będzie zależna 
od rozwoju 
sytuacji 
w afGanistanie

Powoli do domu
Powstały plany przetransportowania do Polski z afganistanu ludzi  

i sprzętu w związku z zakończeniem operacji w 2014 roku.

tak wynika z nowelizacji ustawy  
o emeryturach mundurowych, pod-

pisanej przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Żołnierze zawodowi 
oraz funkcjonariusze, którzy rozpoczną 
służbę po 1 stycznia 2013 roku, nabędą 
te uprawnienia po 55. roku życia i 25 
latach służby. Dotychczas po 15 latach  
– niezależnie od wieku – otrzymywali 
40 procent ostatniego uposażenia. Żoł-
nierze i funkcjonariusze, którzy są już 
w służbie, przejdą na emeryturę według 
zasad dotąd obowiązujących.

wysokość emerytury będzie oblicza-
na na podstawie średniej pensji z dzie-
sięciu wybranych kolejnych lat  
z uwzględnieniem dodatków i nagród 
rocznych. 

Po 25 latach służby emerytura ma 
wynosić 60 procent podstawy jej wy-
miaru i za każdy rok rosnąć o 3 procent. 
Maksymalna będzie mogła wynieść  
75 procent pensji. zgodnie z zapisami 
ustawy emerytury mundurowe będą 
wypłacane z budżetu państwa według 
odrębnego systemu. a N N

Później pod kapeluszDłużej na Bałkanach
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rada Ministrów zwró-
ciła się do prezyden-

ta o przedłużenie o pół 
roku pobytu polskich żoł-
nierzy na bałkanach. ter-
min użycia polskiego 

kontyngentu w Kosowie, byłej Jugosło-
wiańskiej republice Macedonii oraz bo-
śni i hercegowinie upływa z końcem 
czerwca 2012 roku. Kontyngent tak jak 
obecnie będzie liczył do 300 żołnierzy  
i pracowników wojska. Na jego użycie 
przez kolejne pół roku w budżecie resor-
tu obrony zaplanowano ponad 16 milio-
nów złotych. a t u

według opracowanych wariantów 
brany jest pod uwagę transport 

kolejowy przez terytorium państw byłe-
go zSrr, drogowy przez Pakistan, lot-
niczy oraz morski. część sprzętu nie 
będzie przywożona do kraju, ponieważ 
byłoby to nieopłacalne. Pozostanie mię-
dzy innymi jako wsparcie dla organiza-
cji humanitarnych lub lokalnych spo-
łeczności.

Jednocześnie liczebność polskiego 
kontyngentu będzie stopniowo zmniej-
szana. w XI zmianie służy 2,5 tysiąca 
żołnierzy i pracowników, a 200 wojsko-
wych jest w odwodzie w kraju. od paź-
dziernika 2012 roku do października 
2013 roku – po zmianie charakteru misji 
na szkoleniowo-stabilizacyjną – nasze 
kontyngenty będą liczyć po 1,8 tysiąca 
osób na miejscu i 400 w odwodzie. 

ostatnie dwie rotacje – XIV i XV – zo-
staną obciążone zadaniami doradczo-
-szkoleniowymi, a ich liczebność zapla-
nowano na 1000 osób na misji oraz  
400 w kraju. „to założenia. rzeczywista 
wielkość sił będzie zależna od rozwoju 
sytuacji w afganistanie i zadań stawia-
nych kontyngentowi przez dowództwo 
ISaF”, podkreślał minister Tomasz  
Siemoniak w sejmie. a D

wydłużono aktywność zawodową żołnierzy i funkcjonariuszy.

przegląd miesiąca| |
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generał był założycielem i pierw-
szym dowódcą jednostki groM. 

w 1998 roku awansował na stopień ge-
nerała brygady. Po przejściu na emerytu-
rę zajął się działalnością doradczą i biz-
nesową. Miał 66 lat. 

„Straciliśmy wybitnego oficera, który 
poprzez swoje osiągnięcia stał się wzo-
rem do naśladowania dla młodszych ko-
legów”, napisał minister Tomasz  
Siemoniak na wieść o śmierci generała. 
„odszedł oficer, którego dokonania 
wniosły bezprecedensowy wkład w dzi-
siejszy stan wojsk Specjalnych”, pod-
kreślał w swoich kondolencjach generał 
brygady Piotr Patalong, dowódca 
wojsk Specjalnych. a N N

Nie wiadomo na razie, ile będzie 
wynosić polska składka pokrywa-

jąca po 2014 roku koszty misji afgań-
skiej. Dalsze koszty tej misji po zakoń-
czeniu operacji wojskowej sojuszu, kie-
dy 15–20 tysięcy żołnierzy Nato bę-
dzie szkolić afgańskie siły, oszacowano 
na 4 miliardy dolarów rocznie. amery-
kanie wpłacą połowę tej sumy, resztę 
mają pokryć inne państwa członkowskie 

Pożegnanie generała

ważne zasady

Plac lotniczej budowy

ambasadorowie Polski

n

Strażnica lotniskowej straży pożarnej 
będzie pierwszym od ponad trzy-

dziestu lat nowoczesnym obiektem, 
który powstanie na lotnisku Dęblin. bu-
dowla będzie też pierwszym wyraźnie 
widocznym znakiem przygotowania  
41 bazy Lotnictwa Szkolnego do przy-
jęcia nowych odrzutowców szkolnych. 
Prowadzący w imieniu resortu obrony 
inwestycje lotniskowe pułkownik Jacek 
Wąsik, szef 12 terenowego oddziału 

Lotniskowego w warszawie, zawarł 
umowę ze spółką Skanska Sa, zwy-
cięzcą przetargu. Firma, znana z wyko-
nania wielu lotniskowych obiektów dla 
wojska, zaoferowała najniższą cenę  
– 9,04 miliona złotych brutto. teren 
pod inwestycję został jej przekazany  
14 czerwca 2012 roku.

Nową strażnicę Skanska ma przeka-
zać do eksploatacji do końca listopada 
2013 roku.  g o L

Święto to powinno stać się okazją, 
aby polskie społeczeństwo zobaczy-

ło, jaki trud ponoszą żołnierze na mi-
sjach. tak o Dniu weterana Działań po-
za granicami Kraju mówił w trakcie 
pierwszych obchodów tego święta  
29 maja 2012 roku Czesław Mroczek, 
sekretarz stanu w resorcie obrony. Pod-
kreślał też, że uczestnicy działań poza 
granicami państwa są swego rodzaju 
ambasadorami Polski w świecie.

Święto wprowadziła ustawa o wetera-
nach działań poza granicami państwa. 
z tej okazji w warszawie przed gro-
bem Nieznanego Żołnierza Stowarzy-
szenie rannych i Poszkodowanych  
w Misjach poza granicami Kraju otrzy-

mało swój sztandar, a Stowarzyszenie 
Kombatantów Misji Pokojowych oNz 
odebrało odznakę honorową i medal 
pamiątkowy „Kustosza tradycji, chwa-
ły i Sławy oręża Polskiego”. Ponadto 
minister Tomasz Siemoniak wręczył 
pierwszym poszkodowanym wetera-
nom odznaczenia „za rany i Kontu-
zje”. otrzymali je Tomasz Kloc, Paweł 
Ślizak i Krzysztof Tondel. w Muzeum 
wojska Polskiego przy obelisku po-
święconym żołnierzom poległym w mi-
sjach pokojowych, humanitarnych i sta-
bilizacyjnych odsłonięto siedem kolej-
nych tablic z nazwami misji i miejsc 
stacjonowania polskich kontyngentów 
wojskowych. M S

n

n

Nato oraz afganistan. Pozostałe usta-
lenia szczytu Nato w chicago, w oce-
nie prezydenta Bronisława Komorow-
skiego, są korzystne dla Polski. Należą 
do nich potwierdzenie zasady wspólnej 
sojuszniczej obrony (artykuł V) oraz 
ogłoszenie inauguracji pierwszej fazy 
natowskiego systemu obrony przeciwra-
kietowej w europie, którego elementy 
znajdą się w Polsce.

w deklaracji sojusznicy potwierdzili 
także znaczenie więzi transatlantyckich 
oraz konieczność zachowania silnego 
europejskiego przemysłu zbrojeniowe-
go. Lepsze wykorzystanie malejących 
środków na obronność ma być możliwe 

dzięki bliższej współpracy krajów 
członkowskich oraz współdziałaniu 
Nato i unii europejskiej. M S

wstrząśnięci nagłym, tragicznym 
odejściem wyjątkowego człowieka, 

charyzmatycznego dowódcy,
twórcy Jednostki wojskowej groM 

dziedziczącej tradycje cichociemnych

ŚP generała brygady w st. spocz.

SławoMIra 
PeteLIcKIego

składamy najszczersze wyrazy 
głębokiego żalu i współczucia

Żonie, Dzieciom,  
rodzicom  

i bliskim zmarłego 
dowództwo, żołnierze i pracownicy 

groM

n

Na wojskowych Powązkach 
pożegnano generała brygady  

w stanie spoczynku  
Sławomira Petelickiego.

przegląd
miesiąca
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Jakby się tak dobrze przyjrzeć z lotu ptaka, to kraj stoi w ogniu od granicy do 
granicy, od wiosny do jesieni. Ludność nadmorską nękają najazdy wikin-
gów, niesie się odgłos corocznych rozpraw z Krzyżakami pod grunwaldem, 
wykrwawiają się powstańcy, od stolicy po Śląsk i wielkopolskę, odpieramy 

nieustannie Niemców i ruskich. bijemy się w przeróżnych konfiguracjach histo-
rycznych i narodowościowych, stając po obu stronach frontu z braku „oryginal-
nych” wrogów. 

Najmniejszy udział w tych bataliach mają jednak wojskowi. Leją się głównie 
cywile, a jeśli już zaplącze się gdzieś w zawierusze wojennej przypadkowy żoł-
nierz, to przeważnie działa boczkiem, milczkiem i wstydliwie. bo to spory ob-
ciach, gdy „profesjonalista” bawi się w rekonstrukcje minionych zdarzeń i prze-
różne udawanki. 

od kilku lat cywil Marcin, szef combat alert, pod koniec maja rozwija i rzu-
ca do walki batalion, coraz bardziej zmotoryzowany, a nawet nieco pancerny; 
kontynuuje przerwaną przed rokiem operację. w tym sezonie w walkach wzięło 
udział około pół tysiąca wojowników, dwadzieścia pojazdów i lekkie lotnictwo, 
nowością zaś była broń przeciwpancerna. w wolnej dyskusji uczestnicy zdarze-
nia podzielili się refleksją, że ich zdaniem wojsko niespecjalnie interesuje się 
wojskiem. oczekiwali bowiem zdecydowanego zainteresowania armii, najazdu 
łowców głów z różnych formacji, ba, w przyszłości może nawet wspólnych dzia-
łań na poligonie! 

zapytany o taką wizję współpracy armii z entuzjastami wojennych działań waż-
ny i poważny oficer – niestety, nie chciał autoryzować wypowiedzi swym nazwi-
skiem – wyraził pogląd, że należy zdecydowanie oddzielić „militarne igraszki na 
niby od przygotowań do obrony kraju w przypadku realnego zagrożenia, bo jak się 
ludziom jedno z drugim w głowach pomiesza, to będzie straszny ambaras”.

Sierżant Kuba poszedł do wojska, bo była to jego pasja, chciał sobie postrze-
lać, a do tego poskakać ze spadochronem, pobawić się we wspinaczkę i zjazdy 
z budynków, jakieś działania ze śmigłowca. Jak pomyślał, tak zrobił, wyobraże-
nia jednak przerosła rzeczywistość. Początkowo – jak to ładnie mówi – w „dru-
żynce” jeszcze coś się działo, bo wykonywali parę skoków w roku, jeździli co 
pewien czas na poligon, gdzie rzeczywiście postrzelali, szczególnie przed wy-
jazdem na misje. 

z czasem musiał się jednak rozejrzeć, żeby dostać awans. utknął na zapleczu 
i zamiast zjazdów do pomieszczeń ma na co dzień ścianę płaczu. to nie bieda, bo 
doświadczony żołnierz znajdzie wyjście z każdej sytuacji. Jak potrzebuje podnieść 
sobie poziom adrenaliny, to jedzie z kolegami skakać do strefy zrzutu albo wspinać 
się w skałkach. ostatnio zaś dołączyli do grupy luzaków bawiących się w działa-
nia taktyczne z użyciem imitacji oryginalnej broni, czyli air Soft gun. I co się 
okazało? Spotkali tam paru kolegów z jednostki, którym również brakowało nieco 

wojska w wojsku, więc rozwijają się, strzelając plastikowymi kulkami. 
Sierżant Kuba nie ukrywa, że żołnierze uczestniczący w zabawie 

zawarli tajne porozumienie: „Nikt się w kosza-
rach nie wychyla, po co się narażać na obciach 
i głupie komentarze. Jedno mogę powiedzieć: 
my z miesiąca na miesiąc podnosimy coraz wy-
żej poziom taktyczny naszej grupy, ale na razie 
żaden z cywilów nie dał się namówić na służbę 
wojskową”. 

felieton

p i o t r 
b e r n a b i u k
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cywile chętnie uczestniczą 
w bitewnej zawierusze 
w weekendy, o sTAłym 

zWIązKU z ARmIą decyduje 
jednak przede wszystkim 
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armia
peRySKOp

z a w o d o w s t w o| |

W naszej armii wciąż służy niewiele kobiet. Procentowo najmniej 
spośród wszystkich wojsk państw natowskich.
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przyzwolenie  
na służbę KobIET 

jest większe  
w społeczeństwie 

aniżeli w wojsku

PIękNIEjsza
m n i e j s z o ś ć

starszy szeregowy 
dorota luca
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Już dziś, kiedy w armii służy zaledwie 2,3 
procent kobiet, mężczyźni zaczynają mówić 
o tym, że są dyskryminowani. Sprawa nie 
jest łatwa, ponieważ to kobiety bywają pomi-

jane podczas wyznaczania na stanowiska dowód-
cze. Jednym z priorytetów ministerstwa obrony na 
najbliższe lata stało się jednak zwiększenie liczby 
pań w mundurach. czy służący w wojsku męż-
czyźni są gotowi na takie zmiany?

MedyCy na STarT
Pierwsze kobiety w polskiej armii pojawiły się 

pod koniec lat osiemdziesiątych. ochotniczki były 
rekrutowane spośród absolwentek uczelni me-
dycznych. Po trzech latach naboru było ich sześć-
dziesiąt. wszystkie przyjmowano do korpusu ofi-

cerskiego. od 1994 roku trafiały też do 
korpusu chorążych, a w 2003 ro-

ku zgodnie z nowymi 
przepisami do-

łączały 
do grona pod-

oficerów. Pierwsza 
kobieta w stopniu szerego-

wego zawodowego służbę rozpo-
częła w 2005 roku w Świętoszowie.

Przełomowy był 1999 rok. wstąpienie Polski 
w struktury sojuszu północnoatlantyckiego wymu-
siło zmiany dotyczące służby kobiet. chodziło mię-
dzy innymi o otwarcie dla nich szkół i akademii 
wojskowych. w pierwszym roku obowiązywania 
nowych uregulowań naukę na tych uczelniach roz-
poczęły 32 panie, w 2000 roku już 163. Na wzrost 
ich liczby w wojsku wpłynęło także wprowadzenie 
możliwości odbywania służby kandydackiej na za-
sadzie rocznego studium oficerskiego. Początkowo 
najwięcej zainteresowanych było służbą w specjal-
nościach medycznych, ale z biegiem lat coraz wię-
cej kobiet pojawiało się w korpusie ogólnowojsko-
wym, lotnictwie, łączności i informatyce, logistyce 
i innych. Ich zainteresowanie służbą powoli rosło 
– w 2000 roku w armii służyło 277 pań, a pięć lat 
później 572. ustawa pragmatyczna z 2003 roku 
wprowadziła kilka ważnych rozwiązań dotyczą-
cych równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Najwięcej pań nadal pełni służbę w jednostkach 
medycznych – szpitalach, komisjach wojskowych, 
przychodniach, co wynika z faktu, że właśnie do 
takich struktur były w pierwszej kolejności rekru-
towane. Nie brakuje ich też w administracji. we-
dług danych resortu obrony kobiety pełnią służbę 
w 302 strukturach spośród 723, a w pozostałych 
421 nie ma ich wcale (na przykład w 1 batalionie 
czołgów w Żurawicy). takie rozłożenie liczb nie 
wynika jedynie z braku zainteresowania służbą, 
lecz jest efektem przede wszystkim decyzji kadro-
wych. optymizmem napawa fakt, że w 10 bryga-
dzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie jest aż 
137 pań na trzy tysiące żołnierzy. Dla porównania 
21 brygada Strzelców Podhalańskich w swoich 
szeregach ma tylko 35 kobiet, a 34 panie są 
w 6 brygadzie Powietrznodesantowej.

Pod koniec 2011 roku na spotkaniu ministra 
obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z przed-
stawicielkami żołnierek obie strony doszły do 
wniosku, że w armii powinno być więcej kobiet. 

władze resortu przyjęły, że satysfakcjonujący 
będzie wskaźnik 5 procent (dzisiaj 2,3 

procent, co oznacza liczbę 2086 ko-
biet). zrealizowanie tych planów nie 

zmieni jednak pozycji, jaką zajmuje pol-
ska armia wśród innych państw członkowskich 

Nato; 5 procent nadal bowiem będzie najniż-
szym odsetkiem kobiet w armiach sojuszu. 

chociaż ministerstwo planuje przyciągnięcie do 
wojska większej ich liczby pań, nie zakłada ani 
ułatwień podczas rekrutacji, ani stworzenia pro-
gramów skierowanych wyłącznie do nich. Nie zo-
staną określone także żadne parytety. tymczasem 
tego rodzaju rozwiązania znajdują uzasadnienie 
w przepisach – mówi o tym między innymi dyrek-
tywa rady (76/207/ewg z 9 lutego 1976 roku 
oraz 2000/78/we z 27 listopada 2000 roku), a tak-
że artykuł 3 ustęp 2 traktatu ustanawiającego 
wspólnotę europejską. we wszystkich działaniach 
określonych w niniejszym artykule wspólnota 
zmierza do zniesienia nierówności oraz do wspie-
rania równości mężczyzn i kobiet.

Bez ParyTeTóW
Kierownictwo MoN zakłada, że liczba kobiet 

w armii zwiększy się w ciągu trzech–pięciu lat. 
Projekt resortu zostanie poparty opracowywaną 
właśnie kampanią informacyjno-promocyjną do-
tyczącą ich służby. „Postawiono na wzmocnioną 
reklamę oraz wyrażoną przez ministra otwartość 
i akceptację równouprawnienia jako standardu 
demokratycznej armii”, mówi major agata  
Hatalska, prawniczka z Żandarmerii wojskowej, 

PIękNIEjsza m n i e j s z o ś ć
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jedna z trzech wiceprzewodniczących rady do spraw Kobiet 
w Siłach zbrojnych rP. „Minister zachęca dowódców do 
przyjmowania do służby kobiet na różne stanowiska, akcepto-
wania ich ról, dopingowania do rozwoju, zwiększania ich 
uczestnictwa w misjach”. 

Ministerialny Departament wychowania i Promocji obron-
ności oraz wojskowe centrum edukacji obywatelskiej przy-
gotowują właśnie akcję promocyjną. będą wystawy, filmy 
i wydawnictwa albumowe poświęcone służbie kobiet. Inicja-
tywę mają przejąć także dowództwa rodzajów sił zbrojnych, 
które będą prowadzić promocję we własnym zakresie. Przy-
kład dało już Dowództwo garnizonu warszawa, które z oka-

zji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowało spotkanie 
żołnierzy z damami orderu Virtuti Militari. Duży wkład 
w propagowanie służby pań w armii wniesie także rada do 
spraw Kobiet w SzrP. Jeszcze w tym roku planowana jest 
konferencja na ten temat, dotycząca także rezolucji rady 
bezpieczeństwa oNz (uNScr) numer 1325 w sprawie ko-
biet, pokoju i bezpieczeństwa. „wszystkie te inicjatywy są 
spójne z oczekiwaniami Nato wobec sojuszników oraz poli-
tyką gender mainstreaming”, dopowiada major Hatalska. 
„w ten nurt wpisują się także szkolenia dla uczestników misji 
dotyczące płci i kierowanie na misję doradców do spraw rów-
ności płci”.

c e z a r y 
p o d l a s i ń s k i

chciałbym podkreślić słowo „żołnierz”. 

w 10 brygadzie kawalerii pancernej służy 

ich prawie trzy tysiące – płeć nie ma tu znacze-

nia. każdy wykonuje zadania na swoim stano-

wisku bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej. ważne 

jest, aby był do tego odpowiednio przygotowa-

ny i wykonał je na najwyższym poziomie. od 

kilku lat do brygady są przyjmowani kandydaci 

do służby. przechodzą naprawdę najlepsi. jeśli 

więc lepsze kwalifikacje i wyniki egzaminów 

ma kobieta, to ona wstępuje w szeregi bryga-

dy. panie pełnią służbę praktycznie we wszyst-

kich pododdziałach oprócz rozpoznania. tam 

trafiają naprawdę wyjątkowo wszechstronni 

żołnierze, i zgodę na służbę w kompanii rozpo-

znawczej uzyska tylko taka kobieta, która ma 

podobne predyspozycje do moich zwiadow-

ców. panie w mundurach, które służą 

w 10 bkpanc, w ogromnej większości traktują 

wojsko jako pasję i z dużym zacięciem oraz 

wielkim zaangażowaniem uczestniczą w co-

dziennym szkoleniu. chcą się rozwijać i zdoby-

wać kolejne umiejętności wojskowe. sprawdzi-

ły się na wielu misjach i na najważniejszych 

poligonowych egzaminach.

Generał brygady cezary Podlasiński  

jest dowódcą 10 bkpanc.

c o m m e n t

Kobiety służą we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w trzech korpusach kadry zawodowej. 

marta staworowska 
specjalista PRT

armia
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Promocji służby kobiet będą towarzyszyć tak zwane szkole-
nia genderowe. „Ich idea polega na strategii równego traktowa-
nia płci w każdej dziedzinie i na wszystkich płaszczyznach. 
chodzi o to, by tak jak w firmach cywilnych zarządzanie ludź-
mi polegało na obsadzaniu stanowisk bez względu na płeć”, 
mówi komandor Bożena Szubińska, pełnomocnik ministra 
obrony narodowej do spraw wojskowej służby kobiet, przewod-
nicząca rady do spraw Kobiet w SzrP. zasada taka została za-
warta w przetłumaczonym przez nią natowskim wydawnictwie 
„Dowodzenie i płeć”. Jego autorzy zwracają uwagę na to, że 
problemy w dowodzeniu najczęściej nie wynikają z płci, lecz 
z niedostatecznych kompetencji przełożonych. Dlatego naj-
ważniejsze jest, aby oceniać przede wszystkim umiejętności.

dySKryMinaCJa WięKSzoŚCi?
„gdy w tym przez setki lat zdominowanym przez męż-

czyzn sektorze nagle pojawiły się kobiety, zostało to 
odebrane jako pewnego rodzaju zagrożenie”, 

wyjaśnia major Hatalska. „a my nie 
chcemy konfliktów, pragniemy 

współpracować jak 
równy z równym 

i tak być trak-
towane. Niektórym 

panom z trudem przychodzi 
zrozumienie tego. Szkolenia gendero-

we mają pomóc we wzajemnym zrozumieniu 
oraz przyjęciu do wiadomości, że kobiety w takim sa-

mym stopniu jak mężczyźni mają prawo kształtować bezpie-
czeństwo i na nie wpływać”.

Działania podejmowane przez radę do spraw Kobiet 
w SzrP mają także zwiększyć akceptację przez mężczyzn pań 
w szeregach armii. w jednostkach 11 Lubuskiej Dywizji Ka-
walerii Pancernej, gdzie służy wiele żołnierek, nie ma z tym 
problemów. Nie wszędzie jednak tak jest. Świadczy o tym cho-
ciażby list podoficerów do ministra obrony, w którym przyzna-
ją, że zwiększenie liczby kobiet w siłach zbrojnych do 5 pro-
cent będzie dla nich stanowiło zagrożenie. 

„Kobiety mówią o równouprawnieniu w służbie, tymczasem 
okazuje się, że chcą więcej, niż mają mężczyźni”, twierdzi je-
den z chorążych. „Nie ma rady do spraw mężczyzn. Kładzenie 
nacisku na przyjmowanie kobiet sprawi, że do służby będą tra-
fiać słabe kandydatki, które zabiorą miejsca dobrym szerego-
wym i podoficerom”. 

„chcemy latać i umiemy to robić, ale niewiele z nas może 
wykonywać zawód, o którym marzy. Dlaczego nie ma równo-
ści w dostępie do stanowisk?”, pyta jedna z pilotek.

Podpułkownik artur Goławski z wydziału prasowego Do-
wództwa Sił Powietrznych wyjaśnia, że nie ma tu mowy o żad-

nej dyskryminacji. z informacji przesłanych przez DSP wyni-
ka, że w Siłach Powietrznych służy nieco ponad 400 kobiet, 
z czego 150 to oficerowie, 200 podoficerowie i około 60 szere-
gowi. 16 kobiet oficerów jest pilotami, tyle samo nawigatora-
mi, a dwie są spadochroniarkami. tylko dwie kobiety są pilota-
mi samolotów odrzutowych. Pozostałe pilotują samoloty 
transportowe lub śmigłowce.

Podporucznik Katarzyna Tomiak szkoli się na pilota 
Mig-29. odbyła już lot zapoznawczy z instruktorem. Jest po 
egzaminach teoretycznych i praktycznych z budowy i eksplo-
atacji odrzutowca. „być może to właśnie podporucznik  
Tomiak zostanie pierwszą kobietą pilotem wysokomanewro-
wego samolotu F-16 w naszych Siłach Powietrznych”, mówi 
podpułkownik Goławski. Dotychczas żadnej się to nie udało, 
ponieważ kandydatki nie przeszły rygorystycznych badań le-
karsko-lotniczych, które pozwoliłyby na zakwalifikowanie do 
szkolenia w Stanach zjednoczonych. Inna rzecz, że żadna 
z pań nie została do tego projektu zgłoszona przez przełożo-
nych. rzecznik DSP wyjaśnia, że niewiele kobiet pilotuje od-
rzutowce właśnie ze względu na nie najlepsze wyniki badań 
lekarskich oraz opinię instruktorów z praktyki w powietrzu. 

„Nowoczesne urządzenia diagnostyczne stosowane w woj-
skowym Instytucie Medycyny Lotniczej wykrywają niedosko-
nałości układu kostnego, neurologicznego i sercowo-naczynio-
wego, które uniemożliwiają latanie samolotami wysokoma-

newrowymi”, twierdzi podpułkownik Goławski. „Dys-
kwalifikują one nie tylko kobiety. Przecież także 

nie wszyscy mężczyźni, którzy kończą wyż-
szą Szkołę oficerską Sił Powietrznych na kie-

runku PSo, trafiają do eskadr taktycznych i zo-
stają pilotami bojowych odrzutowców”. 

na BoJoWo
chociaż wielokrotnie nowelizowana ustawa pragmatyczna 

z 2003 roku pozwala kobietom na służbę na wszystkich stano-
wiskach, bez wykluczania tych bojowych, praktyka pokazuje, 
że wciąż są w tym względzie ograniczenia, głównie na stano-
wiskach związanych ze szczególnym zagrożeniem życia.

„Dowódcy boją się kobiet na stanowiskach bojowych mię-
dzy innymi ze względu na ewentualne macierzyństwo i zwią-
zaną z tym nieobecność”, mówi major Hatalska. „a przecież 
mężczyźni także przebywają na długotrwałych zwolnieniach 
lekarskich, wcale z tym faktem niezwiązanych. Macierzyństwo 
powinno być traktowane jako coś naturalnego, a zmiany praw-
ne nie nadążają za życiem. Nawet „Kodeks pracy” wprowadził 
elastyczne formy zatrudnienia, co ułatwia powrót do pracy. 
ustawa pragmatyczna nie przewiduje, poza urlopem macie-
rzyńskim i wychowawczym, żadnych innych form służby, cho-
ciażby w ograniczonym wymiarze godzin. a takie rozwiązanie 
ułatwiłoby godzenie obowiązków macierzyńskich i służby 
wojskowej”.

większość mundurowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, 
zgadza się, że dobór na stanowiska w armii nie powinien zale-
żeć od płci, lecz od predyspozycji i umiejętności. Pułkownik 
Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów 
Korpusu oficerów wojska Polskiego, przyznaje, że eksperci 
powinni wypowiedzieć się, czy kobiety mogą pracować na 
każdym stanowisku: „Może specjaliści od psychologii, anato-
mii i fizjologii człowieka byliby w stanie jednoznacznie odpo-
wiedzieć, jaki zakres obciążeń fizycznych i psychicznych nie 

znacząco  
zwiększa  
się liczba kobiet 
podoficerów – 670

armia peRySKOp| |
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zagraża życiu i zdrowiu kobiet. o wyznaczeniu żołnierza na 
konkretne stanowisko służbowe powinny decydować kwalifika-
cje, doświadczenie oraz warunki psychofizyczne, a nie płeć”. 

Kapitan agnieszka Królak z 2 Mazowieckiego Pułku Sape-
rów potwierdza, że predyspozycje do wykonywania określo-
nych zadań to kwestia indywidualna. „Na niektórych stanowi-
skach lepiej sprawdzają się mężczyźni, na innych lepsze są ko-
biety. Nie powinno się zatem zamykać im drogi, narzucać 
sztywnych reguł przy wyznaczaniu na kolejne stanowiska”.

doWódCa do SzTaBu
Porucznik Barbara duraj-deć, konsultantka dowódcy 

21 brygady Strzelców Podhalańskich do spraw profilaktyki 
psychologicznej, która służbę wojskową rozpoczęła w 2007 ro-
ku, uważa, że istotne są także warunki selekcji i doboru kandy-
datów na konkretne stanowiska. „osoby, które decydują się na 
służbę w wojsku, robią to dzisiaj bardzo świadomie, ponieważ 
wymagania są jawne i przejrzyste. Przed misją na przykład 
każdy musi przejść między innymi badania medyczne i psy-
chologiczne, które pomagają wyselekcjonować najlepszych. 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni w mundurach, którzy nie 
przejdą takiej weryfikacji, po prostu nie jadą”.

w 2011 roku na misjach pokojowych i stabilizacyjnych służyło 
w sumie 140 kobiet. to o 21 procent więcej niż rok wcześniej. 
Najwięcej pań uczestniczyło w operacji afgańskiej. Kilkanaście 
kobiet wyjechało do Kosowa, a dwie do bośni i hercegowiny. 
Na XI zmianie PKw afganistan, której trzon stanowi 6 bryga-
da Powietrznodesantowa, służy 15 żołnierek z 6 bPD na takich 
stanowiskach, jak: dowódca zespołu w grupie łącznikowej lub 
w sekcji prasowej, pielęgniarka, ratownik medyczny czy star-
szy radiotelefonista w kompanii piechoty zmotoryzowanej. Po-
łowa kobiet żołnierzy zajmuje stanowiska w sztabach.

Porucznik ewa Szałańska-antkowiak, oficer prasowy 
6 bPD, wyjaśnia, że dowództwo brygady przy wyznaczaniu 
żołnierzy na stanowiska kieruje się kwalifikacjami kandyda-
tów, doświadczeniem, przebiegiem służby i rodzajem zadań. 
ważny jest także rejon ich wykonywania poza granicami kraju, 
a w związku z tym istotne są miejscowe normy społeczne.

„Dotychczasowa praktyka sprawdziła się, gdy 6 bPD była 
jednostką formującą I, V i XI zmianę PKw afganistan oraz 
wystawiała znaczną liczbę żołnierzy do II i III zmiany”, twier-
dzi pani porucznik. „wziąwszy pod uwagę uwarunkowania 
kulturowe w afganistanie, staramy się nie wyznaczać kobiet na 
stanowiska związane bezpośrednio z dowodzeniem czy wyda-

Jak długo jest Pani żołnierzem?
w 2000 roku wstąpiłam do wyższej 

Szkoły oficerskiej imienia tadeusza 
Kościuszki, dzisiejszej wojsk Lądo-
wych. w cywilu ukończyłam studia ma-
gisterskie na uniwersytecie wrocław-
skim wydziale Nauk Społecznych. te-
raz jestem na pierwszym roku studiów 
doktoranckich. 

Czy spotkała się Pani kiedykolwiek 
z niechęcią w związku z tym, że jest 
pani kobietą?

Nie miałam takich sytuacji. w ciągu 
dwunastoletniej służby zawsze byłam 
traktowana na równi z innymi żołnierza-
mi. Na początku co prawda żołnierze, 
kiedy dowiadywali się, że będzie nimi 
dowodzić kobieta (to było w czasach 

służby zasadniczej), byli zaskoczeni. 
Niektórzy wręcz zaszokowani, że kobie-
ta może dowodzić plutonem. teraz to 
się nie zdarza.

a kobiety nadają się do zajmowania 
stanowisk dowódczych?

Nie jest to kwestia płci, ale predyspo-
zycji. Są takie, które nadają się do do-
wodzenia, i takie, które tego nie potra-
fią. Podobnie jak mężczyźni. 

Czy kobiety powinny wyjeżdżać na 
misje z plutonami, pododdziałami, 
którymi dowodzą? 

Jeżeli dowodzą plutonem i ich do-
wódca uzna, że się do tego nadają, są 
dobrze przygotowane i dobrze oceniane, 
to powinny.

z 11 Lubuskiej Dywizji zmechanizowanej, uczestniczką misji  
w czadzie (I zmiana), Iraku (IV zmiana) i afganistanie (VIII zmiana )

rozmowa z kapitan 
anną Czajkowską-Małachowską

przez dwanaście 
lat służby 
zawsze byłam 
traktowana  
na równi  
z mężczyznami

kwEstIa PłCI
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waniem pole-
ceń żołnierzom 

i  funkcjonariuszom 
aNSF”.

Dla niektórych pań to przejaw dys-
kryminacji: „zdarza się, że na dowódcę pluto-

nu zmotoryzowanego wyznacza się kobietę. Nie jest 
ona, niestety, traktowana jako równorzędny partner, lecz ra-

czej jako problem do rozwiązania. Szybko szuka się zastępstwa 
i wyznacza osobę, nawet bez doświadczenia na stanowisku bo-
jowym, ale za to z «atutem» bycia mężczyzną”, mówi anoni-
mowo jedna z misjonarek. a inna dodaje: „zdarzają się kobie-
ty na bojówkach. Są też dowódcami plutonów inżynieryjnych, 
logistycznych. czasami wydaje mi się, że kobietę traktuje się 
z dystansem, trochę jak osobę z ograniczeniami umysłowymi. 
Mówi się na przykład, że nie poradzimy sobie z podjęciem de-
cyzji w razie kontaktu ogniowego. a tak naprawdę przed misją 
wspólnie uczymy się wszystkich procedur”.

Panie zwracają uwagę na nieco bardziej przyziemne sprawy: 
nie mają mundurów w odpowiednich dla kobiet rozmiarach, 
a na misję niekiedy dostają slipki albo przybory do golenia. 

zWalCzanie STereoTyPóW
„Kobiety służą w jednostkach czarnej Dywizji we wszyst-

kich korpusach osobowych, na różnych stanowiskach”, wy-
mienia dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ge-

nerał brygady Janusz adamczak. „Mamy oficerów, 
podoficerów i szeregowych”.

„Kilka lat temu, z uporem i trudem dążąc do służby w korpu-
sie szeregowych zawodowych, pierwsza kobieta w wojsku 
– agnieszka Jacek z 10 brygady Kawalerii Pancernej – włoży-
ła mundur i została szeregowym”, mówi dowódca 11 DKPanc. 
„u świętoszowskich pancerniaków służy także pierwsza kobie-
ta będąca działonowym czołgu Leopard. Dowódcy podległych 
mi oddziałów i pododdziałów nie traktują pań ulgowo. Niektóre 
z nich wykonują funkcje proste i są na przykład strzelcami, inne 
odpowiadają za sprzęt łączności lub są dowódcami drużyn, ra-
townikami medycznymi. znaczna część zajmuje odpowiedzial-
ne stanowiska dowódców plutonów i to tych najbardziej wyma-
gających pododdziałów zmotoryzowanych. Mamy także kobie-
tę dowódcę kompanii zmechanizowanej”.

Kapitan agnieszka Królak przyznaje, że niechętne nasta-
wienie względem kobiet zauważalne było zwłaszcza na po-
czątku służby, gdy panie obejmowały nowe stanowiska. „ob-
serwowano nas i testowano. Koledzy z pracy twierdzili, że nie 
damy rady, że jesteśmy zbyt słabe i wątłe, że zaraz zajdziemy 
w ciążę i tyle będzie z naszego dowodzenia. te opinie na 
szczęście się już zmieniają”. Kobiety swoją postawą i ciężką 
pracą codziennie udowadniają kolegom przydatność do służby.

„Przecież tu nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek, lecz 
o osiąganie wspólnego celu, wykorzystywanie doświadczeń 
i umiejętności. Kobiety jako mniejszość w wojsku zawsze są na 
świeczniku. to o nas się mówi, więcej się nas krytykuje, mniej 
chwali. a jeśli już się chwali, to wszyscy uważają, że to ze 
względu na płeć, a nie umiejętności”, twierdzi pani porucznik 

najmniej  
żołnierek
jest w korpusie 
szereGowych 
zawodowych – 504

starszy szeregowy 
monika Wąsiewicz

Podporucznik 
Katarzyna Tomiak

Ratownik medyczny
Anna Narodzonek
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w dwóch zmianach pkw afganistan 

(Viii i iX) brało udział 31 kobiet żoł-

nierzy, głównie z jednostek wystawiają-

cych, czyli 10 brygady kawalerii pancer-

nej i 17 wielkopolskiej brygady zmecha-

nizowanej. podobnie jak w kraju, również 

w strefie działań wojennych kobiety zaj-

mowały różne stanowiska. podporucznik 

małgorzata serwatka w trakcie iX zmia-

ny służyła w zgrupowaniu bojowym alfa ja-

ko specjalista sekcji wit zajmującej się 

rozpoznaniem oraz zbieraniem informacji 

na temat improwizowanych urządzeń wy-

buchowych. zdarzało się, że nawet kilka-

krotnie w ciągu dnia wyjeżdżała w skła-

dzie sił szybkiego reagowania do zdarze-

nia lub na planowane wcześniej operacje. 

w rozpoznaniu

i dodaje: „Najważniejsze to skupić się na wykonywaniu obo-
wiązków. Jeżeli któraś z kobiet sprawdza się w bojówce, to 
niech tam idzie. te, które są świetne w logistyce, niech wspie-
rają ten dział. Nie szufladkujmy, niech będzie różnorodność. 
Na tym polega nasza siła i wartość naszej pracy”.

CHCieć i MóC
Najistotniejsze jednak w kwestii dostępu do stanowisk wyda-

je się znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie kobiety 
faktycznie tego chcą. w Marynarce wojennej panie długo nie 
miały możliwości służby na okrętach podwodnych. „w 2007 ro-
ku podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do niej dwóch kobiet. 
Życie zweryfikowało jednak ich przydatność. ze względu na re-
alne możliwości została tylko jedna z nich”, wyjaśnia pani ma-
jor z Żandarmerii wojskowej. z tego chociażby powodu dobrze 
by było zastosować metodę prób i błędów. bo może się okazać, 
że kobiety mające predyspozycje podejmą wyzwanie, a inne nie 
podołają trudom służby i zrezygnują. Najważniejsze to nie two-
rzyć barier. tak samo dzieje się przecież w przypadku męż-
czyzn, tyle tylko, że jest ich więcej i tego się nie zauważa.

Podobnego zdania jest podporucznik agnieszka Pytko, do-
wódca plutonu z 12 brygady zmechanizowanej: „Stanowiska 
bojowe powinny być otwarte dla ochotniczek. głównie dlatego, 
że taka służba wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i niedogod-
nościami. Każda kobieta powinna sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy tego faktycznie chce. Nie wszystkie panie marzą o tym, 
by być oficerami pola walki. Potrzebny jest zdrowy rozsądek, 
ponieważ nie każda z nas, podobnie jak nie każdy mężczyzna, 
nadaje się do wszystkich specjalizacji wojskowych”.

Jako że pierwsze kobiety pełniły służbę niemal wyłącznie 
w korpusach pomocniczych, utrwaliło się, że jedynie wspierają 
i zabezpieczają służbę mężczyzn. Kobiety nie były dowódca-
mi, stąd objęcie przez nie stanowisk zarezerwowanych dotąd 
jedynie dla mężczyzn od początku budziło wiele wątpliwości. 

Dziś sytuacja wygląda lepiej. Na 34 kobiety służące w 6 bry-
gadzie Powietrznodesantowej 17 zajmuje stanowiska dowód-
cze. w 10 brygadzie Kawalerii Pancernej na takich stanowi-
skach jest 20 pań. Kobiety są saperami, nurkami, działonowymi, 
dowódcami plutonów na misjach, służą na okrętach podwod-
nych. „Prowadzone w ostatnich latach obserwacje sposobu pra-
cy kobiet żołnierzy w nowych rolach wskazują na to, że udaje 
im się wypracowywać własny styl dowodzenia, akceptowany 
przez podwładnych oraz kolegów”, mówi przewodnicząca ra-
dy do spraw Kobiet w SzrP. „co ciekawe, daje się również za-
uważyć powstawanie nowego stereotypu – często słyszy się, że 
kobiety na stanowiskach dowódczych lepiej sobie radzą niż 
mężczyźni, ponieważ skuteczniej komunikują się z podwładny-
mi, są bardziej ambitne i asertywne”.

obserwacje te potwierdza podpułkownik Maciej Kowalski, 
dowódca 11 batalionu Dowodzenia 11 DKPanc, jednostki, 
w której odsetek kobiet w mundurach jest imponująco wysoki 
– 10 procent. „Pokazują, że są tak samo dobre albo nawet lep-
sze od mężczyzn. Przykładem może być ostatni egzamin z wy-
chowania fizycznego. Panie dostały czwórki i piątki. również 
ich wyniki z różnego rodzaju kursów, które kończą zawsze na 
piątkach, o tym świadczą”. wzorem siły i determinacji kobiet 
jest też postawa kapral Sylwii Sikory z 11 bdow, która jako 
pierwsza kobieta w wojskach Lądowych ukończyła kurs 
z przywództwa Leadership.

W JaKoŚCi Siła
Kobiety żołnierze przyznają, że w ciągu ostatnich lat wiele 

się zmieniło. wciąż jednak sporo pozostaje do zrobienia. zapo-
wiedź ministra, że ma być ich więcej w całych siłach zbroj-
nych, może cieszyć, ale w ocenie pań potrzebne są: poprawa ja-
kości służby, szerszy dostęp do kursów czy rozwiązania poma-
gające w większym stopniu godzić pracę z życiem rodzinnym. 
te problemy dotykają również mężczyzn w mundurach.

Podporucznik Pytko podkreśla, że rozwiązania socjalne nie 
są najlepsze. „Na konferencję czy kursy związane z kolejnymi 
stopniami oficerskimi kobiety żołnierze nie mogą zabierać 
swoich małych dzieci. ośrodki szkoleniowe nie dysponują bez-
płatnymi hotelami wojskowymi lub miejscami w internacie. 
Komu powierzyć dwuletnie maleństwo? w rezultacie kobieta 
nie może uczestniczyć w kursie. warto pomyśleć o całodobo-
wych punktach przedszkolnych dla dzieci żołnierzy,  jak jest w 
niektórych krajach Nato”.

wiele do zrobienia pozostaje także w kwestii podejścia do 
wojskowej służby kobiet. „Mamy wpisane w nasz zawód ciągłe 
udowadnianie. Jeśli jesteśmy dobre, to musimy być trzy razy 
lepsze od mężczyzn. Po to, by nas w ogóle zauważono i przy-
znano, że osiągnięte wyniki to nie zbieg okoliczności, tylko la-
ta wytężonej pracy. to męczące”, mówi podporucznik Pytko. 
„Musimy stopniowo zmieniać świadomość i nauczyć się my-
śleć genderowo, zachowując zasadę, że najpierw obronność, 
a dopiero potem my”, ocenia major agata Hatalska. „w rela-
cjach zawodowych z mężczyznami nie chcemy konfliktu, tylko 
konsensusu, zrozumienia, wzajemnej akceptacji. chcemy po 
prostu normalności”.  n
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W armiach natowskich pojawiła się tendencja do udostęp-
nienia paniom zarezerwowanych dla mężczyzn stanowisk.

wynika to z przyjęcia przez Nato dyrektywy dowództw 
strategicznych dotyczącej włączenia perspektywy płci do 
wszystkich spraw dotyczących bezpieczeństwa. Problematyka 
równości płci znalazła się też w rezolucji rady bezpieczeń-
stwa oNz numer 1325 Kobiety – Pokój – bezpieczeństwo. 
wzywa ona do większego udziału kobiet w działaniach pro-
wadzących do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz lep-
szego wykorzystania ich potencjału. Dotyczy to także obecno-
ści pań w siłach zbrojnych.

Co się jednak stanie, jeśli kobieta zginie na misji?
to samo, co wtedy, kiedy zginie mężczyzna. Nie można 

mówić, że lepiej stracić mężczyznę niż kobietę. Życie obojga 
jest tak samo cenne, a śmierć tak samo straszna. Jeśli jedno 
i drugie jest żołnierzem, jest to po prostu śmierć żołnierza. 

Jaka będzie za dziesięć lat sytuacja kobiet w naszej armii?
trudno powiedzieć. Kiedy w 1989 roku rozpoczynałam 

służbę, perspektywy były bardzo optymistyczne. Niestety, do 
dziś nie udało się osiągnąć tego, co wówczas prognozowano. 
Przepisy i prawo mamy niezłe. wszystko zależy od tego, jak 
będzie ewoluowała świadomość kadry dowódczej. Niezwykle 
ważne będzie też przełożenie na język obowiązujących w woj-
sku przepisów wytycznych zawartych w regulacjach Nato 
oraz ich przestrzeganie. Na razie, zdaniem ministra Tomasza 
Siemoniaka, powinno nas być więcej. Dlatego określił cel, 
który armia ma osiągnąć – 5 procent kobiet w jej szeregach.

dlaczego akurat tyle?
Minister uznał, że skoro teraz panie w armii stanowią 2 pro-

cent – najmniej w Nato – to 5 procent będzie liczbą realną. 
Są państwa, które zaczynały od 7 procent, a potem zwiększa-
ły ten odsetek. Nam jednak przez blisko 25 lat – odkąd pierw-

Droga do pięciu procent
z Bożeną Szubińską o tym, że dziś kobiety tylko 

teoretycznie mogą służyć na wszystkich stanowiskach w polskim 
wojsku, rozmawia anna dąbrowska.
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k o m a n d o r 
b o ż E N A 
s z U b I ń s K A

absolwentka wydziału farmacji akademii 

medycznej w poznaniu oraz podyplomo-

wych studiów z zakresu bezpieczeństwa naro-

dowego w akademii obrony narodowej. teraz 

jest w trakcie „Gender studies” na uniwersyte-

cie warszawskim. służbę wojskową rozpoczę-

ła w 1989 roku w 7 szpitalu marynarki wojen-

nej w Gdańsku-oliwie. w 1999 roku współtwo-

rzyła radę do spraw kobiet w siłach zbrojnych 

rp, której jest przewodniczącą. dziesięć lat 

później została pełnomocnikiem ministra 

obrony narodowej do spraw wojskowej służby 

kobiet. od 1989 roku współpracuje z komite-

tem nato do spraw równości płci w kwaterze 

Głównej w brukseli. jest także ubiegłoroczną 

laureatką buzdygana.

w i z y t ó w k a

sze kobiety wstąpiły do armii – udało się osiągnąć zaledwie te 
2 procent. co prawda przez pierwsze dziesięć lat służyło 
w wojsku tylko 270–300 pań. Dopiero od 1999 roku, kiedy do 
szkół wojskowych zaczęto przyjmować dziewczyny, ta liczba 
dynamicznie wzrosła. Dziś mamy, razem ze słuchaczkami 
szkół, blisko 2,8 tysiąca kobiet w mundurach. obserwujemy 
też, że coraz więcej dziewczyn zgłasza się do NSr, a potem 
do korpusu szeregowych.

Kiedy mamy szansę osiągnąć wyznaczone 5 procent?
Na pewno nie przez rok czy trzy lata. Moim zdaniem 

w takim tempie za dziesięć lat będzie nas w wojsku 4 pro-
cent. to byłoby i tak bardzo dobrze. Jest jeszcze kwestia, ile 
stanowisk i miejsc zostanie nam udostępnionych. Dziś ko-
biety tylko teoretycznie mogą służyć na wszystkich stanowi-
skach. choć przepisy na to pozwalają, to i tak panie muszą 
pokonywać w wielu miejscach barierę niechęci. Na 700 pol-
skich jednostek tylko w 300, czyli mniej niż w połowie, słu-
żą kobiety.

dla pań powinny być dostępne wszystkie stanowiska?
Należy się temu rozważnie przyjrzeć i sprawdzić czynniki 

szkodliwe. Specjaliści od bezpieczeństwa pracy porównali 
służbę w czołgu do pracy w kopalni. chodziło o drgania 
i przenoszenie rezonansu oraz ich wpływ na osobę jeżdżącą 
kilka godzin w pojeździe. organizm kobiety inaczej reaguje 
na takie warunki niż mężczyzn. Dlatego zastanawiam się, czy 
panie rzeczywiście powinny służyć w czołgu. Nieodzowne 
jest wdrożenie przez resort prac zmierzających do oceny sta-
nowisk w aspekcie określenia ich dostępności dla kobiet 
z uwzględnieniem opinii specjalistów medycyny pracy.

Co z paniami, które nie decydują się na małżeństwo i dzie-
ci, a wolą poświęcić się służbie?

Spotykam się z takim podejściem. 
Kobiety twierdzą, że nie można ich 
uszczęśliwiać na siłę i zakazać obejmo-
wania niektórych stanowisk. ostatnio 
tak postawiła sprawę dziewczyna, która 
starała się dostać do eskadry działań 
specjalnych. Mówiła, że na razie nie 
myśli o rodzinie i dzieciach. Nie wy-
magamy jednak, aby ktoś składał takie 
deklaracje. co potem mielibyśmy zro-
bić, gdyby zaszła w ciążę – wyrzucić ją 
z armii? zresztą polskie prawo stanowi, 
że nawet gdyby kobieta podpisała zgo-
dę na pracę czy służbę w szkodliwych 
dla zdrowia warunkach, to i tak na woj-
sku jako pracodawcy ciąży obowiązek 
przestrzegania przepisów bhP.

Panie powinny też obejmować stano-
wiska bojowe?

wiążące decyzje powinny być podję-
te po szczegółowym określeniu stano-
wisk dostępnych dla kobiet. Już teraz 
dziewczyny ze służby zdrowia jeżdżą 
w patrolach i mogą się znaleźć w rejo-
nie walk, choć nie są na stanowiskach 

bojowych. tak naprawdę jest to jednak kwestia tego, czy do-
puszczamy kobiety do dowodzenia. Na razie doszły one do 
poziomu dowódcy kompanii i dobrze sobie radzą.

Co trzeba zrobić, aby pań w mundurach było więcej?
Przede wszystkim konieczna jest zmiana mentalności. Jako 

kobiety na pewno nie chcemy żadnych preferencji czy paryte-
tów, tym bardziej że mogłoby to tylko wywołać ogromny pro-
test panów. trzeba za to skupić się na zmianie myślenia męż-
czyzn w armii. Dlatego zależy mi na tym, aby panowie 
w mundurach uczestniczyli w programach edukacyjno-szko-
leniowych dotyczących równego traktowania (gender). Szko-
lenia takie są prowadzone we wszystkich państwach Nato 
i przynoszą wymierne korzyści, wpływając na poprawę sto-
sunków międzyludzkich i lepsze zarządzanie zasobami kadro-
wymi. Na początek powinni być nimi objęci żołnierze przygo-
towujący się do udziału w misjach.

Co zrobić z kobietami, które swoim postępowaniem szko-
dzą wizerunkowi żołnierek?

to zadanie dla dowódców. to oni powinni reagować na ła-
manie regulaminu, nadużywanie zwolnień czy niewłaściwe 
zachowanie. wiem, że wśród nas są panie, które nie dostoso-
wały się do zasad panujących w armii i nie powinny się w niej 
znaleźć. Nie można jednak uogólniać, że wszystkie kobiety 
nie nadają się do wojska. Panom też zdarza się złamać dyscy-
plinę, ale nikt potem nie mówi, że mężczyźni nie nadają się 
do wojska.

Pytałam, jak będzie wyglądała za dziesięć lat sytuacja ko-
biet w naszej armii. a jak by Pani Komandor chciała, że-
by wyglądała?

Marzy mi się przede wszystkim, żeby panie były w armii 
chciane. wtedy wszystko, co robimy na rzecz obronności, bę-

dzie przez nas realizowane z poczu-
ciem, że jesteśmy potrzebne. Na pewno 
nie chcę jednak, aby kobiety były sła-
bym ogniwem w szeregach wojska. Dla 
mnie równouprawnienie jest ważne, ale 
najważniejsze są bezpieczeństwo i goto-
wość bojowa. Przede wszystkim zależy 
mi na jakości armii, a dopiero potem na 
liczbie pań w mundurach.

Jak to osiągnąć?
trzeba się skupić na rekrutacji. Sito 

– dla pań i panów – powinno być takie, 
aby nie przeszedł przez nie nikt, kto się 
do służby nie nadaje. Poza tym przy re-
alizowaniu polityki kadrowej należy do-
pasowywać stanowisko do predyspozy-
cji konkretnej osoby. Kobiety mają 
ogromny potencjał, trzeba tylko odpo-
wiednio je w wojsku zagospodarować. 
Sztuka zarządzania ludźmi w firmie po-
lega przecież na tym, aby każdego skie-
rować na właściwe stanowisko. Jeśli 
wszystko jest w porządku, potem w cza-
sie służby nie widzi się kobiety w mun-
durze, lecz po prostu żołnierza.

armia
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Dziś amerykanki pilotują myśliwce, Norweżki do-
wodzą okrętami podwodnymi, belgijki są sapera-
mi, a Kanadyjki służą w jednostkach specjalnych. 
Minęło jednak sporo czasu, zanim doszły do tych 

stanowisk. Po II wojnie światowej kobiety pozostały w armii 
francuskiej, czeskiej i węgierskiej, a żeńskie oddziały wydzie-
lono w holandii i wielkiej brytanii. w pierwszych latach 
zimnej wojny w Kanadzie, turcji, Norwegii i Danii pozwolo-
no paniom na wykonywanie zadań pomocniczych, aby męż-
czyźni mogli się skupić na bojowych. Niektóre siły zbrojne 
(greckie i portugalskie) zdecydowały się tylko na przyjęcie 

pielęgniarek. Kolejne zmiany nastąpiły w latach siedemdzie-
siątych, gdy kobiety coraz głośniej domagały się poszanowa-
nia ich praw obywatelskich. Drzwi do armii stanęły otworem 
dla obywatelek belgii, Francji, grecji, Kanady i Stanów zjed-
noczonych. w uSa i holandii zlikwidowano odrębne od-
działy żeńskie.

coraz więcej państw przystępowało do „Konwencji z 20 
grudnia 1952 roku o prawach politycznych kobiet” oraz do 
„Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycz-
nych” z 16 grudnia 1966 roku, a także do „Konwencji w spra-
wie likwidacji dyskryminowania kobiet z 18 grudnia 1979 ro-

kobieca linia
M a ł g o r z a t a  S c h wa r z g r u b e r

Wielokrotnie kobiety chwytały za broń. walczyły 
na frontach obu wojen światowych, brały udział w walkach narodowowyzwoleńczych 
w afryce, ameryce Południowej i azji. Jednak gdy wojna się kończyła, armia znów 

stawała się „męska”.

armia peRySKOp| |
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ku”, które dawały kobietom dostęp do funkcji publicznych. 
w 1976 roku także wspólnoty europejskie przyjęły dyrekty-
wę o równym traktowaniu. 

w wielu krajach zmiany w prawie (lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte) umożliwiły kobietom naukę w akademiach 
wojskowych (w Danii, Stanach zjednoczonych, belgii, Kana-
dzie oraz państwach Półwyspu Iberyjskiego). Do wojska za-
częły także wstępować obywatelki Luksemburga.

Do kolejnej fali zmian doszło po 1989 roku. w siłach bry-
tyjskich zlikwidowano women’s Services i zapewniono ko-
bietom i mężczyznom równy dostęp do służby. obywatelkom 

grecji szerzej otworzono drzwi do wyższych szkół wojsko-
wych, amerykankom umożliwiono zaś wykonywanie więk-
szości zadań bojowych. 

W JednyM SzereGu
zmiany te były po części rezultatem zmniejszania i profe-

sjonalizacji sił zbrojnych. Szybki rozwój technologiczny 
i przemysłowy od drugiej połowy XX wieku sprawił, że na 
wielu stanowiskach bardziej niż siła fizyczna zaczęły się li-
czyć kwalifikacje. Poszukiwano fachowców, a lepiej wy-
kształcone niż mężczyźni kobiety stały się cenniejszym „ma-

PoNAd 800 RosyjsKIch 
KobIET oficerów i chorążych 
brało udział w działaniach 
wojennych, ponad 200 
odznaczono za udział w tak 
zwanej pierwszej wojnie 
czeczeńskiej

Kobiety służą obowiązkowo w wojsku także  
w chinach, na Kubie, w Wybrzeżu Kości słoniowej, 
Erytrei, sudanie, mozambiku, czadzie. 

nie tylko w IzrAelu

armia
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teriałem” dla wojska. armie belgijska czy kanadyjska rozpo-
częły nawet kampanie reklamujące rekrutację pań. Dopiero 
pod koniec XX wieku służbę w siłach zbrojnych mogły roz-
począć włoszki.

w 2000 roku rada oNz w rezolucji 1325 wzywała do 
zwiększenia naboru kobiet do wojska, co ma wpłynąć na za-
pewnienie światowego bezpieczeństwa i pokoju. Na jesieni 
tegoż roku padł jeden z ostatnich męskich bastionów: fran-
cuskie ministerstwo obrony dopuściło kobiety do utworzo-
nej w 1831 roku Legii cudzoziemskiej.

w styczniu 2001 roku europejski trybunał Sprawiedli-
wości uznał za zasadną skargę 23-letniej Tanji Kreil z ha-
noweru, która bezskutecznie starała się o przyjęcie do bun-
deswehry. trybunał orzekł, że artykuł 12a nie-
mieckiej konstytucji, który zabraniał kobietom 
służby z bronią w ręku, narusza przepisy ue 
o równouprawnieniu. Niemki, które dotychczas 
były przyjmowane jedynie do oddziałów  
medycznych i muzycznych, zostały dopuszczo-
ne do służby wojskowej. Dziś w szeregach 
bundeswehry jest prawie 17 tysięcy kobiet. 

w książce pod prowokacyjnym tytułem „Nie 
jesteśmy grupą panienek – kobiety w bunde-
swehrze” („wir sind kein Mädchenverein 
– Frauen in der bundeswehr”) dziennikarka 
andrea Jeska opisała doświadczenia kobiet 
w niemieckiej armii. Jedna z bohaterek, muzuł-
manka urodzona w turcji, o służbie w wojsku 
mówi, że to jej obywatelski obowiązek.

Mimo że kobiety w siłach zbrojnych państw 
Nato służą w oddziałach razem z mężczyzna-
mi, rzadko osiągają najwyższe stopnie. wyjąt-
kiem są tu Stany zjednoczone, gdzie służy czterogwiazdko-
wa generał ann e. dunwoody. w większości europejskich 
armii panie dochodzą do stanowiska pułkownika, choć żeń-
skich generałów brygady mają grecja, Kanada i wielka 
brytania.

na WoJnie
Najbardziej sfeminizowana jest armia amerykańska, 

w której służy 200 tysięcy kobiet. Młode amerykanki 
w stopniu oficera po raz pierwszy poszły na wojnę na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. z danych udo-
stępnionych przez Pentagon wynika, że 280 tysięcy kobiet 
służyło w kontyngentach amerykańskich w Iraku i afgani-
stanie, 144 zginęły, ponad 860 zostało rannych.

wśród dowódców amerykańskich w czasie interwencji 
w Libii były kobiety. Kontradmirał Margaret deluca  
Klein, dowodząca uderzeniowymi siłami ekspedycyjnymi 
piechoty morskiej Stanów zjednoczonych, nadzorowała 
z amerykańskiego okrętu desantowego na Morzu Śródziem-
nym samoloty patrolujące strefę powietrzną Libii, a generał 
dywizji sił powietrznych Margaret Woodward dowodziła 
lotnictwem uSa w afryce. 

w lutym 2012 roku Pentagon wydał dyrektywę, zgodnie 
z którą kobiety mają być stopniowo dopuszczane do bar-
dziej odpowiedzialnych zadań w armii. wciąż nie wolno im 
brać udziału w operacjach specjalnych wykonywanych 
przez komandosów, ale mają zostać włączone do oddziałów 
artylerii, będą też mogły służyć jako załoga czołgów i am-

fibii bojowych oraz inżynierowie na polu walki. wciąż nie 
będzie ich wśród walczących ramię w ramię z wrogiem żoł-
nierzy piechoty. 

Jednym z nielicznych państw, w którym do odbycia obo-
wiązkowej służby wojskowej powołuje się również kobiety, 
jest Izrael. co trzeci żołnierz w tym kraju jest kobietą – tak 
znaczny ich udział w siłach zbrojnych jest światowym ewe-
nementem. Mężczyźni służą tu trzy lata, kobiety 21 miesię-
cy. z tego obowiązku zwolnione są mężatki, ciężarne oraz te 
panie, którym wyznawana wiara nie pozwala nosić broni. 
Kobiety służą w kobiecych korpusach armijnych jako kie-
rowcy, pielęgniarki, radiooperatorki, kontrolerki lotów, in-
struktorki kursów. Są to jednostki, które nie biorą udziału 

w bezpośredniej walce. Pominąwszy sytuacje 
nadzwyczajne, jak wybuch wojny, panie nie 
służą w warunkach bojowych.

oGraniCzony doSTęP
Dziś kobiety służą w armiach wszystkich 

państw członkowskich Nato oprócz Islandii, 
która nie posiada sił zbrojnych. różny jest 
udział procentowy pań w szeregach wojska, 
ich liczba jednak rośnie. z jednej strony jest to 
efektem zmian społecznych (realizacja praw 
obywatelskich, równe szanse w zatrudnieniu), 
a z drugiej – zmian zachodzących w siłach 
zbrojnych, które w globalizującym się świecie 
muszą dostosować się do nowych wyzwań 
i sprostać współczesnym zagrożeniom.

Najtrudniej walczyć jednak ze stereotypa-
mi. a te nadal pokutują w niektórych pań-
stwach sojuszu. Mimo działań komitetu i biu-

ra do spraw kobiet w Nato panie uważane są za niedosta-
tecznie agresywne, przez co w walce nie są równie skutecz-
ne jak mężczyźni.

wprawdzie prawo wielu krajów (między innymi holan-
dii, Luksemburga, Portugalii, węgier) nie nakłada na kobie-
ty w siłach zbrojnych ograniczeń, praktyka jest jednak od-
mienna. wszelkie zadania bojowe mogą wykonywać kobie-
ty żołnierze w belgii, Danii i Norwegii. Najczęściej panie 
nie są jednak dopuszczone do służby na okrętach podwod-
nych, w piechocie, wojskach pancernych i oddziałach spe-
cjalnych. w wielu krajach nie mogą wykonywać żadnych 
(na przykład w grecji) lub niektórych (wielka brytania, 
uSa) zadań bojowych. armia brytyjska i szwajcarska zaka-
zują kobietom służyć na tych stanowiskach, na których pod-
stawowym zadaniem żołnierza jest zabić wroga.

Marzenie MężCzyzn
amerykańska konserwatywna publicystka Phyllis Schlafly, 

autorka „Feministycznych fantazji”, z ironią pisała, że 
„52-kilogramowa dziewczyna ze 163 centymetrami wzrostu 
może chcieć się przedzierać w błocie po kostki przez po-
dziurawione pociskami drogi, z sinymi ustami, pokryta bło-
tem i mułem, w chłodzie wiatru i deszczu, w brudzie zabło-
conych okopów, w fetorze upiornych rowów, w błocie prze-
ciekających schronów, w samotności i całkowitym opuszcze-
niu na szlakach dżungli i dodatkowo prowadzić w takich oko-
licznościach oddziały mężczyzn”. tylko bowiem dla praw-
dziwych mężczyzn takie warunki służby są marzeniem.

ANTyczNE 
AmAzoNKI 
wycinające 
sobie prawą 
pierś, aby 
mocniej 
napinać 
cięciwę łuku, 
to symbol 
kobiet 
wojowniczek
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Prywatnie ma Pan pistolet?
Nie, i nie zamierzam mieć. Jako przeciwnik zabijania marzę 

o stworzeniu takiej broni, która w rękach polskiego żołnierza 
będzie odstraszała przeciwnika bez konieczności jej użycia.

Czy w Polsce łatwo być konstruktorem broni?
w wielu sytuacjach nie jest to łatwe, gdyż nie docenia się ro-

dzimej myśli technicznej. Nadal silne bywa przekonanie, że 
gdzieś za granicą można wszystko zrobić lepiej.

a właściwie dlaczego mamy konstruować własną broń 
strzelecką, skoro możemy ją kupić? i to w renomowanych 
firmach, broń najwyższej jakości. 

Niestety, tak właśnie uważają również niektórzy decydenci, 
a to może prowadzić do unicestwienia polskiej myśli technicz-
nej, a w końcu również państwa i społeczeństwa. Jaki mamy 
w tym interes?

nie w każdym przypadku interes społeczny, rachunek eko-
nomiczny i oczekiwania sił zbrojnych idą wspólną drogą. 
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z ryszardem 
Woźniakiem  
o tym, że żołnierz 
przyszłości będzie 
sobie dobierał broń 
i wyposażenie tak jak 
ubranie w sklepie, 
rozmawiają  
Tadeusz Wróbel, 
Piotr Bernabiuk 
i Maciej Szopa
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z pewnością nie opłacałoby się robić w Polsce kilku lub 
kilkudziesięciu egzemplarzy broni strzeleckiej. warto jed-
nakże zainwestować, bo potrzebujemy jej tysiące, a ponadto, 
jeżeli produkt zostanie u nas dobrze spożytkowany i wypro-
mowany, znajdzie się również klient poza granicami nasze-
go kraju.

W operacjach irackiej i afgańskiej nasi żołnierze uzupełnia-
li braki swego wyposażenia na własną rękę. nie chodziło 
o świecidełka. Czy przekonamy ich, że nasze nie jest gor-
sze? na przykład polski pistolet Wist-94 nie cieszy się do-
brą opinią.

czasem popadamy w Polsce w euforię: zagraniczne najlep-
sze! znam nieoficjalne opinie na temat używanej u nas broni 
amerykańskiej czy niemieckiej i wiem, że nic nie jest dosko-
nałe. osobiście sądzę, że mimo wszystko polski żołnierz wo-
lałby używać dobrej polskiej broni. Jest chyba coś takiego 
w psychice, takie przekonanie, że to przecież Polak dla Pola-
ka zrobił. 

a w przypadku wista ponoć nikt nie przewidział, że przyj-
dzie go używać w walce?

rzeczywiście, wista wprowadzono w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku jako pierwszy pistolet służbo-
wy w wojsku Polskim po II wojnie światowej na nabój 9 x 19 
milimetrów typu Parabellum. Nikt wówczas nie przypuszczał, 
że ta broń będzie używana w bardzo trudnych warunkach 
afgańskich. wiele problemów wynikało z tego, że pistolet ten 
ma zbyt skomplikowaną konstrukcję, co z kolei wymaga od 
użytkownika doskonałej znajomości zasad eksploatacji broni. 
zdarzało się jednak, że żołnierze nie potrafili się nim spraw-
nie posługiwać.

Czy mamy potencjał, aby produkować własną broń 
ręczną? 

Mamy zarówno potencjał, jak i bogate tradycje. Działają 
biura konstrukcyjne w zakładach oraz ośrodki konstrukcyjne, 
takie jak w wojskowej akademii technicznej, gdzie kształci-
my studentów na podstawie konkretnej, praktycznej – a nie 
wyłącznie podręcznikowej – wiedzy. Nasi absolwenci zasila-
ją nie tylko armię, lecz także biura konstrukcyjne i ośrodki 
naukowo-badawcze. Są konkurencyjni również na rynku eu-
ropejskim. warto więc inwestować w to, co na pewno uda 
nam się zrobić na wysokim poziomie. Miałbym wątpliwości, 
czy produkować w Polsce rakiety kosmiczne, ale karabinki 
z pewnością warto.

Polski rynek broni strzeleckiej jest atrakcyjny dla zagra-
nicznych firm być może dlatego, że jest zapóźniony. Jest za-
interesowanie na przykład radomskim producentem.

widzimy te zapóźnienia i od dawna staramy się im przeciw-
działać. o konieczności rozpoczęcia prac nad kompleksowym 
wyposażeniem żołnierza mówiliśmy już w 1996 roku na konfe-
rencji uzbrojeniowej w Solinie. Już 20 lat temu można było 
podjąć wysiłek zbudowania nowoczesnej, polskiej broni strze-
leckiej. zmarnowaliśmy między innymi szansę na nowoczesny 
polski pistolet.  

na czym polega przewaga własnej konstrukcji nad zaku-
pem licencyjnym? 

Przede wszystkim na braku wielu ograniczeń. w broni pro-
dukowanej na licencji często nie wolno robić żadnych modyfi-
kacji ani sprzedawać jej poza określony rynek. 

W latach dziewięćdziesiątych przedstawiciel radomia za-
pytany, dlaczego po dostosowaniu beryla do amunicji na-
towskiej nie poszli krok dalej i nie przyjęli standardowego 
magazynka, odparł, że w łuczniku zrobili więcej kałaszni-
kowów niż w ameryce M16. Takie było myślenie.

Istnieją standardy wyznaczane przez M16. chcemy również 
nasz nowy system broni kalibru 5,56 milimetra dostosować do 
jego magazynka. 

W naTo, mimo unifikacji kalibru, interesy narodowe po-
wodowały, że nigdy nie było jednego wspólnego modelu 
karabinka.

uzbrojenie, zwłaszcza strzeleckie, które jest bardzo po-
wszechne, powinno mieć charakter narodowy. Mało tego, musi 
być otoczone mecenatem państwa. w sytuacji kryzysowej nasi 
sojusznicy mogą powiedzieć, że z jakichś względów nie do-
starczą nam broni. I co wtedy?

To jest argument, ale własne, narodowe programy łączo-
ne z międzynarodową kooperacją są akurat naszą słabo-
ścią. nie nawiązaliśmy dotąd z nikim znaczącej współpracy.

a można było wejść w takie programy, chociażby w artyle-
ryjski. Mamy już własny, nowoczesny dywizjonowy moduł 
ogniowy regina, między innymi z armatohaubicą Krab kalibru 
155 milimetrów. trzeba tylko konsekwentnie dążyć do celu, bo 
na taki nowoczesny sprzęt są i będą rynki zbytu.

Wracając do broni strzeleckiej... 
Po co systemy celownicze do niej kupować na świecie, sko-

ro te najnowocześniejsze może produkować bumar Żołnierz 

uzbrojenie, 
zwłaszcza 

strzeleckie, 
które jest 

bardzo 
powszechne, 

powinno mieć 
chARAKTER 
NARodoWy 
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Sa, który intensywnie współpracuje w tym ob-
szarze między innymi z Instytutem optoelektro-
niki wat? amunicję również można produkować 
w Polsce, w spółce bumar amunicja Sa. cały 
komponent, broń i wszystko, co jest do niej nie-
zbędne, możemy wytwarzać w kraju, oferować 
naszej armii, a także sprzedawać za granicę.  
I mieć z tego spore korzyści. 

zdarza się, że polskie projekty znajdują szyb-
ciej uznanie za granicą niż w kraju, ponieważ 
nie są to ulepszenia już istniejących konstrukcji, 
ale całkowicie nowatorskie rozwiązania, stwo-
rzone z myślą o konkretnym zapotrzebowaniu.

coraz powszechniejsze jest poszukiwanie roz-
wiązań technicznych niezbędnych do wykonania 
konkretnych zadań, a nie odwrotnie. Do niedawna 
nie rozważano, czego żołnierz będzie naprawdę 
potrzebował, tylko przyjmowano dość ogólne, teo-
retyczne założenia.

Goszczący na początku 2012 roku w Polsce ro-
syjski ekspert wojskowy rusłan Puchow mówił, 
że w związku radzieckim, a do niedawna rów-
nież w rosji, zupełnie nie doceniano indywidu-
alnego wyposażenia żołnierza.

to jedna z cech wielkich armii z poboru. Żoł-
nierz był elementem statystyki, z dokładnie wyli-
czonym średnim czasem przeżycia na polu bitwy, 
wynoszącym kilka godzin. Nie widziano potrzeby 
inwestowania w jego wyposażenie indywidualne. 
również w czołgu, dajmy na to t-72, człowiek 
czuł się jak w konserwie, ale ten wóz miał prze-

trwać na polu walki zaledwie 
kilkadziesiąt minut.

do systemów uzbrojenia do-
stosowano potem człowieka. 
do załóg wymienionego przez 
Pana czołgu wybierano żołnie-
rzy niskiego wzrostu, tak zwa-
nych króciaków. a dzisiaj?  

w zawodowych i profesjonal-
nych siłach zbrojnych takie po-
dejście byłoby archaiczne. Dzi-
siaj najważniejszy jest człowiek, 
czego przykładem może być 
program uzbrojenia i wyposaże-
nia polskiego żołnierza przy-
szłości tytan. Każde z jego roz-
wiązań projektowane jest z my-
ślą o żołnierzach, którzy będą 
mogli sobie konfigurować ze-
staw wyposażenia stosownie do 
wykonywanej misji. w profesjo-
nalnej armii o indywidualnym 
uzbrojeniu i wyposażeniu żoł-
nierza powinien decydować nie 
dowódca na podstawie tabeli na-
leżności, tylko sam użytkownik.

rozwiązania, o których Pan mówi, funkcjonują 
już w Wojskach Specjalnych.

Sądzę, że wojska Specjalne powinny być przy-
kładem, jak nowe rozwiązania wprowadzać w całej 
armii. coraz mniej liczne siły zbrojne będą równo-
cześnie coraz bardziej elitarne. zaniknie sztywny 
podział na wojska specjalne i operacyjne. wszyst-
kie jednostki będą musiały być przygotowane do 
wykonywania zadań dziś zarezerwowanych tylko 
dla tych pierwszych.

Jest jednak pewien kłopot. Jakiś czas temu za-
pytaliśmy grupę żołnierzy, który pistolet ich 
zdaniem jest najlepszy? niemal każdy wskazał 
inny model. na taką mozaikę nie pozwala sobie 
jednak żadna z armii. Wszędzie istnieją podsta-
wowe typy uzbrojenia.

zwyciężyć musi zdrowy rozsądek. Przy projek-
towaniu tytana zakładamy, że jest konsensus co do 
podstawowych typów uzbrojenia, ale na ich bazie 
należy rozwijać całe rodziny broni. Stąd przyjęli-
śmy kilka podstawowych typów: karabinek-granat-
nik, pistolet i nóż-bagnet. Pierwszy z nich powi-
nien stanowić podstawę, na której rozwijany będzie 
modułowy system broni strzeleckiej (MSbS) 
w układzie kolbowym lub/i bezkolbowym, nato-
miast drugi powinien stać się bazą do budowy ro-
dziny pistoletów różnych kalibrów.

założyciel apple Steve Jobs twierdził, że nie na-
leży pytać klienta, czego oczekuje, bo on tego nie 
wie. To projektanci powinni stworzyć wizję, 
w której ramach będzie on kształtował swe in-
dywidualne zapotrzebowanie. Pan jest po stro-
nie wizjonerów.

Jeszcze raz podkreślę znaczenie zdrowego roz-
sądku. Dziedzina, którą się zajmuję, jest bardzo eli-
tarna. Konstrukcje broni powstają dla bardzo kon-
kretnego odbiorcy. Karabinka nie kupi człowiek 
z ulicy. Nasz pomysł musi być konsultowany z fa-
chowcami, którzy będą przyszłymi użytkownika-
mi. Na szczęście Szefostwo wojsk Pancernych 
i zmechanizowanych, gestor w przypadku broni 
strzeleckiej, jest otwarte na takie konsultacje. a my 
ze zdaniem specjalistów z szefostwa się liczymy.

a z kim jeszcze? 
Niezwykle ważna była współpraca z Szefostwem 

uzbrojenia i elektroniki Inspektoratu wsparcia Sił 
zbrojnych, a także... dziennikarzami z prasy branżo-
wej, śledzącymi konstrukcje powstające za granicą. 
zwłaszcza ci ostatni wnieśli nowe spojrzenie na 
pewne rozwiązania, stanowiące cenne uzupełnienie 
punktu widzenia wojskowych. z ich pozornie pro-
stych pytań wynikały istotne kwestie, jak chociażby 
dotyczące rozmieszczenia niektórych manipulato-
rów na broni. Serdecznie im za to dziękuję.

Przypomnijmy, iż przed laty, na łamach mie-
sięcznika żołnierz PolSKi, sam Pan bar-

r y s z a r d 
w o ź n i a k

pułkownik rezerwy doktor inżynier. jest 

kierownikiem zakładu konstrukcji spe-

cjalnych w instytucie techniki uzbrojenia 

na wydziale mechatroniki i lotnictwa wat. 

pracował nad licznymi projektami broni 

ręcznej i amunicji, między innymi ukm- 

-2000 i amunicją o ograniczonym rykosze-

towaniu. jest szefem projektu broni dla pol-

skiego żołnierza przyszłości, karabinka 

podstawowego msbs.
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dzo aktywnie kształtował spojrzenie na sprawy broni  
i amunicji.

bronią zafascynowałem się w młodości, a wtedy literatura na 
jej temat była niezwykle uboga. Pierwsze egzemplarze serii 
„typy broni i uzbrojenia” wyszukiwałem na jarmarkach i ku-
powałem za duże, jak na owe czasy, pieniądze. Publikacje o ta-
kiej tematyce uchodziły za rarytas. w pewnym momencie 
uznałem, że skoro mam już pewien zasób wiedzy, ugruntowany 
podczas studiów w wojskowej akademii technicznej na spe-
cjalności uzbrojeniowej, to warto podzielić się nią z innymi.

dziś na rynku jest wiele publikacji o uzbrojeniu, ale ilość 
nie idzie w parze z jakością.

w przeszłości była to dziedzina wyjątkowa, dziś dostęp 
do informacji na ten temat jest łatwiejszy, a więc przybywa 
autorów.  

a zainteresowanie bronią było ogromne.
Istniała też wymiana informacji z czytelnikami, ich uwagi 

bywały inspiracją do poszukiwań dodatkowej wiedzy w biblio-
tekach. w tym czasie wyjaśniła się tajemnica produkowanego 
przez polski ruch oporu pistoletu maszynowego błyskawica. 
rosyjski autor zaliczył go w swej książce do broni niemieckiej 
i jeden z czytelników w liście do mnie napisał, że to nieprawda. 
Poprosiliśmy autora, aby poprawił tekst, niestety nie udało się, 
ponieważ ten wcześniej zmarł.

W tych czasach ludzie, którzy nie zajmowali się zawodowo 
sprawami wojska, jako hobbyści bywali w pewnych dziedzi-
nach ekspertami. zwykły żołnierz interesował się tym, co 
było mu potrzebne w służbie, a człowiek zafascynowany te-
matem zgłębiał go, wynajdywał różne detale.

bardzo ceniłem sobie kontakty z czytelnikami ŻołNIe-
rza PoLSKIego. I uważam za pewną ułomność nasze-
go systemu edukacji, że nie potrafimy takich pasjonatów 
wyłowić i wykorzystać. tak jak dziś na przykład hakerów, 
których zamiast skazywać na więzienie, można by zatrud-
niać w różnych instytucjach, aby uszczelnić ich systemy 
informatyczne.

Pan żyje swoimi projektami już od kilkudziesięciu lat. 
Mam za sobą ponad 30 lat w mundurze i mogę stwierdzić, 

że miałem w życiu szczęście. zawodowo ułożyło mi się po 
mojej myśli, zawsze robiłem to, co lubiłem. tak naprawdę 
praca jest moim pierwszym domem, co rodzina przyjmuje ze 
zrozumieniem.

zawsze mieliśmy duży potencjał intelektualny, ale rodzi-
mych konstrukcji broni było niewiele.

Pamiętajmy, że to były inne czasy. Do 1989 roku opieraliśmy 
się na technice dostarczanej z zewnątrz. Dopiero po zmianie 
ustroju mogliśmy całym sercem zaangażować się w odbudowę 
i rozwój polskich konstrukcji. Jednak do pokonania jest ogrom-
na przepaść.

Był taki czas w historii Prl, od października 1956 roku 
gdzieś do połowy lat sześćdziesiątych, kiedy dano więcej 
swobody polskim inżynierom. Wtedy powstał samolot 
iskra, pistolet P-64 i pistolet maszynowy PM-63 rak. Po-
tem jednak nastąpił regres.

rzeczywiście, po zakończeniu II wojny światowej jedyne 
sukcesy w konstruowaniu broni strzeleckiej przed 1989 rokiem 
odnotowaliśmy w budowie pistoletów i pistoletów maszyno-
wych. w tych czasach polscy konstruktorzy mogli opracowy-
wać tylko uzupełniające systemy broni. w dodatku nie rozwija-
liśmy rodzimych konstrukcji. Przez dziesiątki lat produkowano 
te same modele, jak chociażby P-64, P-83, PM-84P. 

Można powiedzieć, że mądry Polak po szkodzie.
Dlatego uważam, że w naszym interesie jest posiadanie wła-

snej broni strzeleckiej. takie uzbrojenie jest powszechnie uży-
wane we współczesnych konfliktach asymetrycznych. Poza tym 
opracowanie nowego karabinka i pistoletu nie wymaga tak 
wielkich nakładów finansowych, jakie trzeba ponieść na skon-
struowanie ciężkiego uzbrojenia. Niech wzorem dla nas będą 
sojusznicy z Nato rozwijający swoje narodowe konstrukcje, 
chociażby nasi sąsiedzi – czesi i Niemcy.

oprócz karabinka aK-47 bardzo popularną bronią pozo-
staje we współczesnych konfliktach leciwy granatnik  
rPG-7. dlaczego nie wprowadziliśmy dotąd w Wojsku Pol-
skim jego następcy? zwłaszcza że coraz popularniejsze sta-
ją się systemy jednorazowe?

Mogę mówić tylko za konstruktorów. w latach siedemdzie-
siątych powstał w Polsce jednorazowy granatnik rPg-76 Ko-
mar, który być może zostanie przywrócony na okres przejścio-
wy do służby. Dodam też, że opracowanie nowego jednorazo-
wego granatnika przeciwpancernego przewidziane jest w pro-
gramie tytan. Sądzę, że stać nas na skonstruowanie dobrej, no-
woczesnej polskiej broni tego typu.

Czesi planują zakup karabinków maszynowych Minimi. 
u nas przed laty rozważano wprowadzenie podobnej broni, 
po czym z niej zrezygnowano.

wśród uzbrojenia, które ma powstać w ramach tytana, jest ka-
rabinek maszynowy na nabój 5,56 x 45 milimetrów. wojsko Pol-
skie potrzebuje również zupełnie nowego karabinu maszynowe-
go, gdyż nadal dominuje broń z rodziny PK/PKM. Na razie opra-
cowaliśmy w trzech wersjach uKM-2000. była to operacja 
związana z potrzebą szybkiego wprowadzenia do armii karabinu 
maszynowego strzelającego nabojem natowskim 7,62 x 51 mili-
metrów. w tym roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu 
obronnego w Kielcach ma być zaprezentowany zmodyfikowany 
wariant uKM-2000, oznaczony uKM-2013. będzie on jednak 
wykonany w starej technologii. Dlatego docelowo siłom zbroj-
nym jest potrzebna całkowicie nowa konstrukcja. Pomysł na taką 
broń już mamy.

Kiedy pierwsze uKM-2000 trafiły do jednostek, zaczęły się 
narzekania. uskarżano się, że karabin się zacina. 

Żadna nowa broń nie jest idealna i zawsze w trakcie jej uży-
wania pojawiają się nieprzewidziane problemy, których nie od-
notowano w badaniach. Należy ją cały czas udoskonalać. Nie 
może być tak, że dostarczamy ją wojsku i na lata o niej zapomi-
namy. Dodam, iż przyczyną kłopotów często jest niewłaściwa 
eksploatacja, związana na przykład ze starymi nawykami. 

Co u nas należałoby zrobić z najstarszymi konstrukcjami? 
Stare uzbrojenie jest w pewnych sytuacjach dobrodziej-

stwem. Pistolety P-64 i P-83 na pewno ustąpią miejsca nowym 
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konstrukcjom, tak samo jak leciwy kałasznikow. Póki jednak 
są, niech żołnierze strzelają z nich na ćwiczeniach, niech się na 
nich szkolą oddziały paramilitarne, sekcje strzeleckie, pasjona-
ci, których jest przecież mnóstwo. 

 
Czy jako pracownik dydaktyczny dostrzega Pan zaintere-
sowanie wśród dzisiejszych studentów pracami nad uzbro-
jeniem?

tak, chociaż nie jest ono duże. zakład Konstrukcji Specjal-
nych wat profiluje głównie studentów wojskowych, kształcą-
cych się zgodnie z konkretnymi potrzebami sił zbrojnych, na 
kierunku mechatronika w specjalnościach konstrukcja i eksplo-
atacja artylerii lufowej, konstrukcja i eksploatacja artylerii rakie-
towej oraz uzbrojenie i elektronika. wojskowi kończą naukę ja-
ko magistrowie inżynierowie lub inżynierowie i trafiają do jed-
nostek. tych najbardziej zdolnych (jak na przykład kapitana 
Grzegorza leśnika i porucznika łukasza Szmita) staramy się 
po praktyce w linii ściągnąć z powrotem na uczelnię. większość 
osób pracujących w zakładzie to jego absolwenci, a praca stano-
wi dla nich jednocześnie hobby.

Czy pasjonaci broni przychodzący do WaT mają możli-
wość realizowania własnych projektów, czy raczej są ukie-
runkowywani?

Przez dwa lata student jest kształcony ogólnie, politechnicz-
nie, dopiero na trzecim roku rozpoczyna specjalizację. własne 
koncepcje może jednakże realizować już od początku nauki na 
uczelni w studenckich kołach naukowych, gdzie zaczynamy 
współpracę od pytania: „co pani czy pan chcieliby robić?” 
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RzyczyNą KłoPoTóW 
z bRoNIą często 
jest niewłaściwa 

eksploatacja, związana na 
przykład ze starymi nawykami 

a gdy się już w pełni rozwiną, to jest szansa na rewolucyjne 
wynalazki? 

Dwie panie, studentki pierwszego roku, podjęły tematy do-
tyczące konstrukcji i eksploatacji miniaturowych układów 
miotających umieszczonych w przedmiotach powszedniego 
użytku. Szukaliśmy wówczas odpowiedzi na pytanie: w jaki 
sposób chronić najważniejsze osoby w państwie przed nie-
spodziewanym użyciem broni palnej ukrytej w takich przed-
miotach? 

Historia jak ze szpiegowskich filmów...
tematyka jest stara jak świat, gdyż broń ukrywano w pa-

rasolkach, laskach czy fajkach. My z kolei chcieliśmy wy-
konać takie urządzenia, aby sprawdzić, w jakim stopniu mo-
gą być niebezpieczne dla zaatakowanego. Jedna z pań skon-
struowała strzelający telefon komórkowy, druga zaś – strze-
lającą latarkę. Niemal całe studia zajmowały się tymi cieka-
wymi projektami.

Jakie były wyniki?
zbudowały dwa układy, jeden – kalibru 5,6 milimetra, a dru-

gi – kalibru 6,35 milimetra. badania wykazały, że urządzenia 
te są dosyć skuteczne. Nasi goście nie mogą uwierzyć, że moż-
na strzelić z czegoś, co wygląda jak zwykła komórka.

Czyli kadra naukowa ukierunkowuje studentów?
tak, taka jest nasza rola. co nie znaczy, że ich ograniczamy. 

Staramy się jednak, żeby każda praca miała aspekt praktyczny 
i nie trafiła na półkę.

W Polsce łatwiej chyba coś wymyślić, niż wprowadzić do 
produkcji.

Konstruktor musi mieć podejście zdroworozsądkowe – do-
strzec problem i przekonać klienta, żeby wyłożył pieniądze, bo 
warto ten problem rozwiązać. czasem prowadzimy prace stu-
dyjne wyprzedzające epokę i sprawdzamy, czy coś jest możli-
we do zrobienia.

W Polsce kupujemy ostatnio w dużych ilościach strzelby 
Mosberg czy imperator. a przecież to jest prosta broń, 
głównie rurka. dlaczego u nas się tego nie robi? 

Mój pracownik, podpułkownik Mirosław zahor, jeszcze ja-
ko student skonstruował pierwszą w Polsce strzelbę typu pump 
action, w dodatku zasilaną z magazynka. wszyscy ją wtedy 
chwalili, ale kupiono broń tego typu za granicą. Dzisiaj wraca-
my do sprawy, lecz nie mogę powiedzieć nic więcej. 

Podobnie jest z granatnikiem automatycznym. W Polsce 
pracuje się nad nim od lat, a wzięliśmy amerykański 
Mk19 Mod. 3.

totalna porażka, pokazująca, że pewne sprawy należałoby 
rozwiązywać w ścisłej współpracy z innymi ośrodkami. gra-
natnik automatyczny bowiem nie jest superskomplikowanym 
urządzeniem. Niestety, tu też wymaga się od konstruktora do-
świadczenia. w wat dobrodziejstwem jest to, że można prze-
analizować koncepcję realizacji projektów w dużym zespole 
i wspólnie podjąć decyzję.

Konstrukcja to konstrukcja, a technologia jest zupełnie 
czymś innym. 

tak, papier przyjmie wszystko. Dopiero technolog potrafi 
ocenić, czy da się „utechnologicznić” konstrukcję, by ujrzała 
światło dzienne. Nieraz młody naukowiec ma wizję, a techno-
log go studzi: „Panie, w Polsce nie da się tego zrobić”. 

i wtedy siada i upraszcza?
Poprawia, uważając przy tym, żeby nie wejść w czyjeś prawa 

patentowe. wzorce różnych urządzeń, które mamy w instytu-
cie, nie są po to, żeby ściągać, ale żeby pilnować, by ominąć za-
strzeżone cudze rozwiązania. 

Kiedyś pokazywaliście MSBS z zastrzeżeniem: nie wolno 
robić żadnych zdjęć!

bo to było w interesie Polski. wywiad gospodarczy jest 
wszechobecny. wyobraźmy sobie, że wizerunek MSbS prze-
staje być chroniony, produkujemy go w iluś tysiącach egzem-
plarzy, i nagle przychodzi pismo, że projekt zastrzegła inna fir-
ma, z obcego kraju. to byłby koniec!

Czyli otwartość możliwa jest tylko we własnym gronie?
Pewne rozwiązania trzeba przed ujawnieniem po prostu 

zastrzec. Służą temu zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe 
i przemysłowe. Poszliśmy tym razem dalej – zastrzegliśmy 
również bryłę MSbS jako wspólnotowy wzór przemysłowy.

Kto uczestniczył w projektowaniu wyglądu zewnętrznego 
MSBS?

cały proces odbywał się z udziałem między innymi kon-
struktorów, technologów, mechaników, ergonomistów, designe-
rów i dziennikarzy. wszystko robił zespół złożony z około 
sześćdziesięciu osób. 

żeby sprzedać broń, musi być ona również ładna?
estetyka jest niezwykle ważna. Kiedyś na wykładzie po-

kazałem studentom, którzy na broni się jeszcze nie znali, 
kilkanaście pistoletów z prośbą, aby wytypowali najlepsze. 
wybierali nie te najlepsze, lecz najładniejsze. Dlatego rola 
designerów, pracujących nad docelowym kształtem karabin-
ka podstawowego MSbS pod kierunkiem adama Gawrona, 
była bezcenna.

a użytkownicy również mają coś do powiedzenia?
Koledzy z jednostek podpowiadają nam, jak poprawić 

różne elementy. czasem mówią, żeby przełącznik zrobić 

armia SpOTKANiA| |
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na przykład o milimetr szerszy. uwagi przyszłych użyt-
kowników, w tym strzelców czy operatorów, są bardzo 
ważne. Na gali rozdania buzdyganów dowódca jednostki 
groM sam zaproponował roboczą wizytę swoich specjali-
stów w wat. to bardzo cenna inicjatywa, z której zamie-
rzamy skorzystać, gdy powstanie granatnik podwieszany 
pod karabinek. Na razie czekamy na założenia taktyczno-
-techniczne broni.

ruszyło się coś w tej sprawie od strony formalnej?
Na razie nie. Swoje jednak robimy, czekając na ostateczne 

dokumenty. Na MSPo w Kielcach pokażemy już strzelające 
prototypy.

Przy projektach jakich broni Pan pracował? 
Pierwszym projektem prowadzonym przez profesora  

Józefa Gacka był uKM-2000. w sumie trzy karabiny 
w wersjach piechotnej, desantowej i pokładowej wraz 
z kompletem amunicji i taśmą nabojową. System w 2002 ro-
ku dostał Defendera, a w 2005 roku został wprowadzony do 
uzbrojenia. byłem kierownikiem podtematu i sekretarzem 
komisji badawczej. Następną pracą, wykonywaną pod kie-
runkiem doktora zbigniewa leciejewskiego, był karabinek 
maszynowy kalibru 5,56 milimetra zasilany z taśmy i maga-
zynka. Ideą konstrukcji, czwartej tego typu na świecie, było 
uzupełnienie systemu uzbrojenia strzeleckiego kalibru 
5,56 milimetra na szczeblu drużyny. Żołnierze mieliby be-
ryle, mini-beryle i karabinek maszynowy takiego samego 
kalibru. Karabinki zostały wykonane do wersji prototypo-
wej, ale wojsko z nich zrezygnowało. Doświadczenia z tej 
pracy chcemy wykorzystać w budowie nowego karabinka 
maszynowego w ramach programu tytan. 

a kolejne satysfakcje...
Jedną z większych sprawiła mi praca nad systemem broni 

i amunicji obezwładniającej Sbao-40, który wprowadzono do 
uzbrojenia wojska Polskiego w 2010 roku. System składa się 
z granatnika podwieszanego, na przykład pod berylem, granat-
nika samodzielnego oraz bogatej rodziny amunicji. Powstał 
w ścisłej współpracy z zakładami Metalowymi Dezamet w No-
wej Dębie, gdzie jest produkowany. Dostaliśmy za to nagrodę 
rektorską i mieliśmy szansę na Defendera.

do zdobycia defendera w 2010 roku przyczynił się Pan pra-
cą nad amunicją. 

tak, wraz z zakładami Metalowymi Mesko ze Skarżyska 
Kamiennej opracowaliśmy pięć rodzajów amunicji o ograni-
czonym rykoszetowaniu. Służy ona dziś do szkolenia na strzel-
nicach garnizonowych, gdzie nie ma wystarczająco dużych 
stref bezpieczeństwa.

Jednak projekt karabinka zdominował wszystko. 
zajmowałem się tym już wcześniej. w 2002 roku uzyska-

łem grant na badania balistyczno-konstrukcyjne broni typu 
beryl w układzie bezkolbowym. Kiedy startowałem do kon-
kursu, dostałem negatywną opinię ze Sztabu generalnego 
wP. Mimo to projekt uzyskał uznanie recenzentów, pracę wy-
konaliśmy i doszliśmy do wniosku, że systemu kałasznikowa 
nie da się modernizować w nieskończoność. ta idea przy-
świecała nam również później. wygraliśmy konkurs na reali-

zację projektu rozwojowego, dotyczącego przyszłościowej 
broni indywidualnej dla żołnierza Sił zbrojnych rP. Do 
współpracy zaprosiłem Fabrykę broni „łucznik” – radom. 
ta współpraca już przynosi efekty.

odejście od kałasznikowa! nie postrzegano tego jako here-
zji?

Można było odnieść takie wrażenie, chociaż już od same-
go początku projekt wzbudzał duże zainteresowanie. gdy 
prace trwały dwa lata, pytano, czy nie można ich przyspie-
szyć. trzeba jednak pamiętać, że broń tego typu projektuje 
się w ciągu 9–12 lat, nawet do 15. I bywa, że projekty koń-
czą się fiaskiem. 

a wydaje się, że to idzie dość szybko.
tak, jeśli widzi się konstrukcję od chwili ujawnienia pro-

jektu. zazwyczaj stosujemy zasadę: im ciszej będziesz, tym 
dalej zajedziesz. w przypadku prac na tytanem sytuacja jest 
inna – dzięki otwartości można wnosić uwagi na etapie kon-
struowania.

Jest jeszcze jeden ważny argument – wszyscy wiedzą, że 
prace nad krajowym projektem trwają. nie można więc 
naszej armii kupić zagranicznego produktu i powiedzieć, że 
się o niczym nie wiedziało. 

Staramy się, żeby polska myśl techniczna była dostrzega-
na. wiele światowych firm kręci się koło wojska i chwali 
swoimi ofertami. Mniej zorientowani chętnie kupiliby coś 
za granicą. Na szczęście nie ma nagłego zagrożenia pań-
stwa, aby trzeba było dokonywać interwencyjnych zakupów. 
Możemy więc spokojnie dociągnąć projekt do końca, nie 
kupując nic na zewnątrz.

Czy karabinek MSBS w układzie bezkolbowym nie byłby 
idealnym następcą pistoletu maszynowego Glauberyt?

oczywiście, gdyż mają zbliżone gabaryty i masę, a efektyw-
ność ogniowa karabinka bezkolbowego jest dużo większa niż 
pistoletu maszynowego.

zdarza się, że broń jest, delikatnie powiedziawszy, niewła-
ściwie traktowana przez użytkowników. 

wielkim mankamentem w naszych siłach zbrojnych jest 
brak specjalistów od eksploatacji uzbrojenia. Kiedy ucywilnio-
no wat, nastąpiła pięcioletnia przerwa w kształceniu specjali-
stów w tej dziedzinie, dopiero w tym roku do tego powrócili-
śmy. Nie sztuka dać wojsku hipertechnikę. Powinien nią zarzą-
dzać dobrze wykształcony inżynier, czujący i rozumiejący tę 
materię, a nie przypadkowy żołnierz.

Jest Pan tegorocznym laureatem Buzdygana. Wypowiada-
jąc się na temat tej nagrody, zasugerował Pan zmiany w za-
sadach jest przyznawania.

Nagroda ta jest cennym wyróżnieniem. uważam jednak, że 
chcąc zwiększyć jej prestiż, należałoby ją przyznawać za osią-
gnięcia w pięciu kategoriach, to jest: wyjątkowy czyn, zasługi 
dla rozwoju sił zbrojnych, wybitny dowódca, osiągnięcia w na-
uce – technice i popularyzator wojska. w każdej z kategorii po-
winno się na początek wyłaniać trzech nominowanych do buz-
dygana, a laureata wskazywać podczas gali, która powinna 
mieć równie uroczystą oprawę jak w tym roku.

armia
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||armia SłużbA|

gdy w 2011 roku szeregi armii opuściło prawie  
7,5 tysiąca żołnierzy, kierownictwo resortu nie kry-
ło zaniepokojenia. Plany zmian w wojskowych 
przepisach, wprowadzone w życie w 2010 roku, 

mające sprzyjać profesjonalizacji służby, okazały się niewystar-
czające. Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak mie-
siąc po objęciu urzędu powołał zespół, na którego czele posta-
wił generała broni w rezerwie Waldemara Skrzypczaka. Do-
radca ministra miał przygotować diagnozę sytuacji i zapropo-
nować rozwiązania hamujące falę odejść. Przeciwdziałanie 
przedwczesnym zwolnieniom stało się jednym z priorytetów 
polityki kadrowej na 2012 rok. 

MaPa PoWodóW
Przyczyn masowych odejść można się domyślać, bo ustawa 

pragmatyczna pozwala żołnierzowi w dowolnym momencie 
złożyć wniosek o wypowiedzenie stosunku służby. Nie trzeba 
w żaden sposób uzasadniać tej decyzji, więc każdy powód 
może być dobry. w rozmowach mundurowi przyznają, że 
najczęściej odchodzą dlatego, że odczuwają brak stabilności 
służby. tłumaczą, że wymagana od nich dyspozycyjność 
oznacza w przypadku likwidacji jednostki przeprowadzkę do 
odległego garnizonu, podobnie bywa w razie awansu. Nie 
wszyscy są na nią gotowi. Potwierdzają to kadrowcy w jed-
nostkach. 

Kapitan zbigniew Gierczak, rzecznik prasowy 1 war-
szawskiej brygady Pancernej, wskazuje, że na tak zwaną sta-
bilizację składa się kilka czynników, w tym zapewnienie od-
powiednich warunków przechodzenia na emeryturę oraz 
związane z tym wypłaty odpraw. „Nie mniej istotna jest pew-
ność zatrudnienia – nie powinno być tak, że żołnierz do koń-
ca nie wie, czy jego stanowisko zostanie utrzymane, czy zli-
kwidowane lub czy garnizon, w którym służy, okaże się nie-
perspektywiczny”.

Żołnierze zdejmują mundur także dlatego, że według nich 
zarabiają nieadekwatnie do stawianych im wymagań. „często 

podkreśla się, że służymy, a nie pracujemy”, mówi kapitan 
Marek z. „oczekuje się od nas dyspozycyjności, także w dni 
ustawowo wolne od pracy, działania na rozkaz, gotowości wy-
jazdu na misję, przeprowadzki z garnizonu do garnizonu.  
w mojej opinii, ale podziela ją wielu kolegów, zarabiamy 
zbyt mało”. 

MoN sporo oferuje w zamian za dyspozycyjność. Moty-
wuje żołnierzy do służby dodatkami, nagrodami jubileuszo-
wymi, trzynastkami, dofinansowuje wypoczynek, pomaga  
w sprawach mieszkaniowych. Poprawę zarobków odczuli nie-
dawno piloci załóg statków powietrznych wożący VIP-ów, le-
karze zasiadający w komisjach lekarskich, kontrolerzy ruchu 
lotniczego. wzrosły również diety poligonowe. okazuje się 
jednak, że to wciąż mało, by zatrzymać żołnierzy w służbie. 
Stąd nowe, nie tylko finansowe zachęty.

na doBry PoCząTeK
Sprawą przesądzoną jest lipcowa podwyżka uposażeń  

o 300 złotych. Skorzystają na niej głównie podoficerowie  
i szeregowi. oficerom zrekompensuje ona inflację, która do-
tknęła ich od ostatniej regulacji uposażeń, czyli od 1 stycznia 
2009 roku. budżet przeznaczy na tę podwyżkę w 2012 roku 
180 milionów złotych; w 2013 roku już dwa razy więcej. Nie-
którzy uważają, że jest to niewielka zmiana w uposażeniach, 
wziąwszy pod uwagę, że przez ostatnie trzy lata zarobki po-
zostawały na niezmienionym poziomie. „co to jest 300 zło-
tych przy dzisiejszych kosztach utrzymania? gdy zaczynałem 
służbę, była ona finansowo atrakcyjna i nie musiałem się mar-
twić, że nie będę w stanie utrzymać rodziny. Koszty życia po-
szły w górę, zupełnie nieadekwatnie do pensji. Dziś, gdy żoł-
nierz ma niepracującą żonę, musi się liczyć z każdym gro-
szem”, ocenia major Krzysztof n. z jednostki na północy 
Polski. Podobnego zdania jest kapitan Piotr lewandowski, 
oficer sekcji personalnej 12 brygady zmechanizowanej. on 
przewiduje, że podwyżka uposażeń nie wpłynie na większą 
motywację do służby. 

Pragmatyczna 
zmiana kursu

czym można skutecznie zmotywować ludzi do służby wojskowej? 
okazuje się, że pieniądze to nie wszystko.

Pa u L I N a  g L I ń S K a
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zdarza się, że żołNIERzE 
narzekający na brak możliwości 
rozwoju zawodoweGo zmieniają 
jednostkę i szukają szansy awansu 
na własną rękę 

j a c e k 
s o ń t a

kierownictwu resortu obrony zależy na tym, 

by dowódcy mieli nieco większe niż do-

tychczas kompetencje w wielu sprawach doty-

czących ich podwładnych. nie może być tak, że 

żołnierze nie mogą pokonać biurokracji i bez-

duszności przełożonych lub instancji kadro-

wych. na przykład żołnierz ma dom i rodzinę 

300 kilometrów od jednostki, w której służy. 

znajduje stanowisko w miejscu zamieszkania, 

ale pisze, że z nikim w sprawie przenosin nie 

może się przez dwa lata dogadać. uznaje więc, 

że jego los nikogo nie obchodzi. duża liczba 

odejść do cywila mogła być ostatnio efektem 

takiego właśnie systemu i podejścia przełożo-

nych do podwładnych. wiele należy poprawić 

w myśleniu dowódców i w ich zapleczu. chodzi 

o to, żeby wszyscy pamiętali, że to człowiek 

jest najważniejszy i powinno się go traktować 

poważnie.

jacek sońta jest rzecznikiem prasowym 

ministra obrony narodowej.

c o m m e n t

według pułkownika Mariana Babuśki, przewodniczącego 
Konwentu Dziekanów Korpusu oficerów zawodowych wP, 
gest rządu jest znaczący i może stanowić ważny element  
w podejmowaniu decyzji, czy pozostać w wojsku. „o ile 
można mówić o względnej skuteczności decyzji o podwyżce 
w przypadku szeregowych, o tyle nie jest to jednak wystar-
czający zabieg w odniesieniu do podoficerów, a szczególnie 
oficerów. Jeśli chodzi o te grupy, to należy w najbliż-
szej przyszłości podjąć działania, które będą 
miały na celu rekompensatę ponoszonej odpo-
wiedzialności.

generał brygady Janusz adamczak, do-
wódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 
przyznaje: „często zdarza się, że to wła-
śnie żołnierz jest jedynym żywicielem 
rodziny i wówczas podwyżka o kilkaset 
złotych ma niebagatelne znaczenie. 
chciałoby się przy tym zaznaczyć, że 
nie powinno to być wyjątkiem, lecz re-
gułą. wiele odejść ze służby w jednost-
kach mi podległych było spowodowa-
nych konkurencyjnymi ofertami pracy 
na rynku cywilnym, także za zachodnią 
granicą. brak podwyżek w ostatnich la-
tach tylko utwierdzał żołnierzy w słuszno-
ści decyzji o zmianie pracodawcy”.

Perspektywy finansowe dla wojskowych 
nie napawają optymizmem: kolejną pod-
wyżkę premier zapowiedział dopiero za 
dwa, trzy lata. Pułkownik Babuśka uspoka-
ja: „wypowiedź ta ma wydźwięk pozytyw-
ny. Dla nas to znak, że rządzący widzą dys-
proporcje i niedowartościowanie uposażeń 
żołnierzy. czas, jaki upłynie do kolejnej 
podwyżki, nie powinien zmienić proporcji 
między wynagrodzeniami a uposażeniami. 
wszyscy zaciskają pasa, więc nie uważam, 
aby w takich warunkach zapowiedź nawet 
odległej podwyżki miała skutki negatywne”.

nie TylKo Pieniądze
Kierownictwo resortu zdaje sobie spra-

wę, że sama podwyżka uposażeń może nie 
wystarczyć, by zachęcić żołnierzy do po-
zostania w mundurze jeszcze kilka lat. 
Dlatego poza finansowymi propozy-
cjami przygotowało inne, mające po-
prawić atrakcyjność służby. Jak 
przyznaje przewodniczący kon-
wentu, ocena założeń do projektu 
ustawy zmieniającej przepisy 
pragmatyczne nie jest prosta. 
„wobec ustawy mamy różne 
oczekiwania: czego innego chcą 
przełożeni, czego innego pod-
władni. Linii podziału jest 
wiele. ale oceniając noweliza-
cję pod kątem jej wpływu na 
stabilizację służby, dostrzegam rozwiązania, 
które będą jej sprzyjały”.
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l zmiany w opiniowaniu 
w nowym systemie opiniowania żoł-

nierze zyskają możliwość sprecyzowa-
nia swoich oczekiwań służbowych. 
Proponuje się odejście od określania 
indywidualnej prognozy przebiegu 
służby. zakłada się wprowadzenie no-
wej, pięciostopniowej skali ocen od  

2 do 6: wzorowa, bardzo dobra, dobra, 
dostateczna, niedostateczna. opinio-
wanie ma być przeprowadzane corocz-
nie od 15 sierpnia do 15 października  
i będzie uwzględniać sytuację kadrową 
w jednostce wojskowej, rodzajach sił 
zbrojnych i MoN. Planuje się prowa-
dzić weryfikację ostatecznych opinii 

na szczeblu dowódcy jednostki woj-
skowej. 

l motywacja kontraktowych
uzależnienie podpisania kolejnego 

kontraktu oraz przejścia do służby stałej 
od posiadania co najmniej dobrej oceny 
w ostatniej opinii służbowej.

Co nowego?
wśród projektowanych rozwiązań są między innymi: 

zmiany 
przepisów 
mają na celu 
między innymi 
oGraniczenie 
odEjść 
żołNIERzy 
zE słUżby

Jedną z ważniejszych zmian ma być zaszeregowanie stano-
wisk oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni 
wojskowych, a podoficerów do trzech stopni. w efekcie ma to 
pozwolić na stopniową likwidację tożsamości posiadanego 
stopnia wojskowego z zaszeregowaniem stanowiska i umożli-
wić awans na stanowisku przypisanym do danej grupy, bez ko-
nieczności jego zmiany (więcej na ten temat w „Niezbędniku” 
numer 5, w artykule artura Goławskiego).

z myślą o specjalistach wojskowych – podoficerach zniesio-
na ma być kadencyjność na stanowiskach. oficerowie zyskają 
szanse wielokrotnego powtarzania kadencji.

Kolejna ważna zmiana to umożliwienie żołnierzom kontrak-
towym pełnienia służby w rezerwie kadrowej. Pułkownik  
Babuśka wierzy, że ułatwi to przechodzenie na inne stanowi-
ska, a także pozwoli na lepsze przygotowanie do objęcia tych 
posad, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Jest jeszcze jedno ważne novum w projektowanych zmia-
nach. „Żołnierze często wskazują na brak perspektyw, co jest 
skutkiem likwidacji lub przeformowania ich jednostek, a liczni 
specjaliści doświadczają zmiany w obszarze zajmowanych sta-
nowisk”, ocenia pułkownik Babuśka. Stąd wychodząca na-
przeciw żołnierzom propozycja resortu, by w razie likwidacji 
lub etatowej reorganizacji jednostki czy likwidacji stanowiska 
żołnierza – kiedy jednocześnie nie ma nowego – dopuszczalne 
było wyznaczenie go, za jego zgodą, na niższe stanowisko. 
gdyby taka możliwość istniała wcześniej, emerytowany żoł-
nierz andrzej Miałkowski (nazwisko zmienione) wciąż by 
służył. „Jednostka była restrukturyzowana i moje stanowisko 
zostało zlikwidowane. rozmawiałem z rodziną i wspólnie 
uznaliśmy, że nie chcemy się przeprowadzać. Moje zwolnienie 
się z wojska było dla nas optymalnym rozwiązaniem”.

oGraniCzyć odeJŚCia
Przewidziane jest też zniesienie dwóch obligatoryjnych przy-

czyn zwolnienia żołnierza ze służby zawodowej. gdy nie zda  
w dwóch kolejnych latach egzaminu ze sprawności fizycznej 
lub do niego nie przystąpi, nie będzie zwalniany ze służby. za-
mienną konsekwencją ma być odnotowanie tego faktu w co-
rocznej opinii służbowej, a skutkiem obniżenie ogólnej oceny  
z opiniowania do dostatecznej. to wystarczy, by już nie awan-
sował, ale nie będzie wyrzucony z wojska. z danych Departa-
mentu Prasowo-Informacyjnego MoN wynika, że w 2010 ro-

ku w wyniku niezaliczenia egzaminu ze sprawności fizycznej 
ze służby zwolniono jednego żołnierza (0,02 procent ogólnej 
liczby zwolnień), a rok później dwóch (0,03 procent). 

Nie wszyscy uważają to rozwiązanie za dobre, bo może 
ono działać na niekorzyść wojska. „Powinno nam zależeć na 
edukowaniu żołnierzy i propagowaniu kultury fizycznej. to 
posunięcie grozi odwrotnymi skutkami”, ocenia generał 
adamczak. „Może się zdarzyć, że będziemy utrzymywać  
w służbie żołnierzy o niepełnej do niej przydatności”.

zwolennicy pomysłu argumentują, że ocena ze sprawności 
jest tylko jedną z cząstkowych ocen ogólnego wyszkolenia 
żołnierza i tym samym nie powinna stanowić jedynej podsta-
wy do zwolnienia ze służby. 

Likwidacja „kija” w postaci zwolnienia z armii ma dotyczyć 
także niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego. 
„Marchewką” ma być rozpatrywanie tego jako naruszenia 
przepisów dyscyplinarnych. tu też jedną z kar jest usunięcie ze 
służby wojskowej. zmiana ta na pewno ograniczy zwalnianie 

||armia SłużbA|
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l nowe stanowisko
Planuje się wyznaczanie żołnierzy 

służby kontraktowej na inne niż okre-
ślone w kontrakcie stanowisko bez ko-
nieczności uzyskiwania zgody zaintere-
sowanego na jego zmianę. organ woj-
skowy będzie mógł wyznaczyć żołnie-
rza kontraktowego na stanowisko służ-
bowe, gdy będzie to następowało  
w związku z uznaniem go przez woj-
skową komisję lekarską za niezdolnego 
do pełnienia służby na dotychczas zaj-
mowanym stanowisku lub ze względu 
na likwidację stanowiska zajmowanego 
przez żołnierza albo wymierzenia mu 

kary dyscyplinarnej polegającej na 
zwolnieniu z zajmowanego stanowiska 
służbowego. 

l  objęcie żołnierzy zawodowych 
urlopem ojcowskim

udzielany jest on na zasadach okre-
ślonych w ustawie z 26 czerwca 1974 
roku „Kodeks pracy”.

l urlop szkoleniowy
rozszerzony ma być katalog osób 

uprawnionych do korzystania z urlopu 
szkoleniowego. za zgodą dowódcy bę-
dą mogli wystąpić o niego także ci żoł-

nierze, którzy uczą się na własny 
koszt, ale nie spełniają wymogów, że-
by uzyskać pomoc finansową ze strony 
organów wojskowych w związku z tą 
nauką.

l dodatek motywacyjny
Planuje się zmianę zasad nabywania 

prawa do dodatku motywacyjnego. Ma 
być on przyznawany podoficerom  
i szeregowym zawodowym po uzyska-
niu przez nich w opinii służbowej 
ogólnej oceny co najmniej dobrej oraz 
posiadanie odpowiedniej klasy kwali-
fikacyjnej.                  n

j a n u s z 
b ł a s z c z a k

najważniejsze, moim zdaniem, są stabiliza-

cja służby oraz jasne i realne kryteria roz-

woju zawodowego żołnierzy. w projektowanych 

rozwiązaniach niepokoi mnie brak możliwości 

wydłużenia służby kontraktowej ponad obowią-

zujące 12 lat, co niebawem może doprowadzić 

do deficytu specjalistów. kwestią dyskusyjną 

jest planowana zmiana dotycząca likwidacji 

obligatoryjnego zwolnienia żołnierza za nie-

zdanie egzaminu z wychowania fizycznego. 

nie jest to dobry pomysł, bo każdy żołnierz po-

winien być sprawny fizycznie i dbać o kondycję.

kapitan janusz błaszczak jest oficerem 

prasowym 12 brygady zmechanizowanej.

c o m m e n t

żołnierzy przez organ kadrowy: w 2010 roku z po-
wodu niezłożenia oświadczenia ze służby musiało 
odejść 75 żołnierzy (1,37 procent ogólnej liczby 
zwolnień), w 2011 roku 90 (1,22 procent).

Są także zmiany mniej korzystne dla żołnierzy, 
choć w ogólnym bilansie mogące mieć wpływ na 
zmniejszenie liczby odejść ze służby. resort pla-
nuje zabezpieczyć się przed sytuacjami, w któ-
rych żołnierze wkrótce po wyznaczeniu na wyż-
sze stanowisko służbowe (lub stanowisko równo-
rzędne, lecz z wyższą grupą uposażenia) składają 

wypowiedzenie. Jeśli po wejściu 
w życie noweli pragmatyki żoł-
nierz zrobi tak przed upływem 
12 miesięcy od objęcia nowej 
posady, podstawą do ustalenia 
wysokości świadczeń należnych 
z tytułu zwolnienia ze służby bę-
dzie uposażenie, które miał na 
stanowisku zajmowanym wcze-
śniej.

uSPoKaJanie 
naSTroJóW

Sposobów na zatrzymanie żoł-
nierzy w służbie może być wiele. 
Nie sztuką jest jednak wymyśla-
nie nowych, bo nie o same zmia-
ny tu chodzi, lecz przede wszyst-
kim o poważne traktowanie żoł-
nierzy. Pułkownik Babuśka pod-
kreśla: „Mamy nadzieję, że ko-
lejne rozwiązania będą wprowa-
dzane bardziej racjonalnie, że 
zostaną przygotowane z kilkulet-
nim wyprzedzeniem, tak aby był 
czas na przedstawienie każdemu 
żołnierzowi nowych warunków 
służby. Myślę, że jawność  
i przejrzystość w tym zakresie 
sprawią, że nastroje wśród żoł-
nierzy się uspokoją”.

Jeśli zmiany wejdą w życie, będzie to sygnał, 
że nic nie jest dobre na zawsze. „Stabilizacja służ-
by i realna perspektywa zwiększenia zarobków to 
podstawowe warunki poprawy nastrojów”, twier-
dzi pułkownik. „z mojego wieloletniego do-
świadczenia wynika, że potrzeba nam nie tylko 
poprawy samych warunków służby, lecz także 
zmiany myślenia o żołnierzu zawodowym”. 

ten ostatni argument to rzecz ważna także dla 
kandydatów do służby. generał adamczak pod-
kreśla, że wojsko to przede wszystkim miejsce dla 
pasjonatów. Dlatego największym wyzwaniem 
jest teraz to, aby nie zniechęcić ludzi do wstępo-
wania do armii. „Pieniądze są ważne i nie ma co 
tego ukrywać. Jeżeli jednak ktoś decyduje się na 
służbę przede wszystkim z powodów finanso-
wych, powinien kilka razy przemyśleć decyzję. 
Sądzę, że nowelizacja ustawy pragmatycznej 
wpłynie na poprawę niedoskonałych aspektów 
służby, które do tej pory gasiły zapał wielu ambit-
nych żołnierzy”. 

Nie wszyscy z ufnością podchodzą do zmian. 
Kapitan lewandowski ocenia, że najczęściej 
oznaczają one niepewność. „wobec dotychczaso-
wych zmian wojskowych przepisów – etatowych, 
organizacyjnych – trudno jest mówić o atrakcyj-
ności zawodu żołnierza. tym bardziej w okresie 
prac nad zmianą systemu emerytalnego. choć 
mówi się, że nowe przepisy będą dotyczyć żoł-
nierzy zaczynających służbę po 1 stycznia 2013 
roku, to po jakimś czasie może się przecież oka-
zać, że zaistnieje konieczność objęcia nowym 
systemem emerytalnym wszystkich wojskowych. 
w takich warunkach nie możemy mówić o stabil-
ności służby”.

według kapitana Gierczaka, zawód żołnierza 
jest jednak na tyle atrakcyjny, że nie trzeba wymy-
ślać dodatkowych zachęt. „warto się skupić na 
tym, by poprawić rozwiązania już istniejące, ale 
uważane za złe, jak 12-letni okres służby w korpu-
sie szeregowych”. w tym konkretnym przypadku 
projekt ustawy zmian jednak nie przewiduje.      n

armia
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smak racji
żołnierz będzie teraz jadał karkówkę, która wygląda 

i smakuje jak karkówka, prawdziwe truskawki, pudding lub czekoladę 
z kawą, a potem żuł gumę, która zwalczy próchnicę. 

K a t a r z y N a  P o r t I a N K o - g a c a

Indywidualna racja bojowa w trzech paczkach – Sr czy 
SrS – ma wymiary 32 na 17,5 centymetra. w każdej 
mieści się jeden posiłek. Do wyboru dziewięć dań – od 
karkówki z warzywami po spaghetti bolognese. Do tego 

w pakiecie jest podgrzewacz chemiczny. Dwie saszetki wody, 
12 minut czekania i potrawa gotowa. ci, którzy jedli, mówią: 
prawie jak u mamy. Podgrzewacz w zimne dni można włożyć 
za pazuchę goreteksu. będzie dawał żołnierzowi ciepło jesz-
cze przez dwie godziny.

ziMne eSy
wojskowe racje żywnościowe są po to, by nakarmić żołnie-

rza, kiedy nie ma świeżych produktów. Pożywienie takie ma 
być odżywcze, długoterminowe i trwale zapakowane. historia 
powstania racji żywnościowych sięga roku 1969, gdy pierwsze 
takie pakiety – wówczas daleko niedoskonałe – pakowano  
w dwuwarstwowy asfaltowany papier. Modyfikowano je  
w 1976 i 1992 roku. Kolejną przemianę przeszły w 2001 roku. 
I takie do dzisiaj są używane. Mowa tutaj o S – dziennej racji 
prawie 4 tysięcy kilokalorii przynależnych żołnierzowi, zapa-
kowanej w trzy paczki (bez ciepłego posiłku) oraz późniejszym 

zmodernizowanym Srg, już z termiczną kombinacją: alumi-
niowym palnikiem z podpałką w formie tabletki.

Polskie S i amerykańskie Mre (Meal ready to eat) miał 
okazję porównać starszy szeregowy Mariusz Wojciechowski 
z 1 brygady Logistycznej w bydgoszczy w czasie misji  
w afganistanie: „Lepszy smak, jeśli chodzi o część zasadniczą 
racji, mają nasze esy. te amerykańskie, chociaż z dodatkami, 
są jednak trochę jałowe i czasem mówiliśmy na nie «trociny». 
Plusem było to, że można było je podgrzać i zjeść ciepły posi-
łek. Nasze niestety jedliśmy na zimno”.

ewa Samorańska, od 25 lat technolog w wojskowym 
ośrodku badawczo-wdrożeniowym Służby Żywnościowej  
w warszawie, jest pewna swego: „Dania z paczek po podgrza-
niu nie odstają od potraw przygotowywanych w domowej 
kuchni, zarówno pod względem smakowym, jak i wizualnym. 
Polskie racje już na pierwszy rzut oka można odróżnić od tych 
Mre, o smaku nie wspominając – są po prostu o niebo lepsze, 
przyrządzone według tradycyjnych polskich receptur”.

Młodszy chorąży Piotr zamiara z drugiej kompanii piecho-
ty zmotoryzowanej 1 batalionu 12 brygady zmechanizowanej  
w Szczecinie, który z kolei przez pięć dni testował całodniową 
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WojsKoWE 
RAcjE 
żyWNoścIoWE 
są po to,  
by nakarmić 
żołnierza, 
kiedy nie ma 
świeżych 
produktów 

Srg na poligonie drawskim w trakcie ćwiczeń „Dragon ’11”, 
zauważa niewątpliwe zalety dołączonego do zmodernizowanej 
racji palnika, docenia również wysoką kaloryczność i urozma-
icenie posiłków. „Są jednak za duże i za ciężkie”, dodaje. te-
stujący wskazują jeszcze na brak możliwości ponownego za-
mknięcia opakowania (przydałoby się zamknięcie strunowe). 
„Jak żołnierz z jednostki liniowej wrzuci do plecaka taki ze-
staw, do tego wodę, amunicję i pozostałe wyposażenie, to po-
trzebuje jeszcze osiołka do noszenia”, mówi oficer prasowy  
12 bz kapitan Janusz Błaszczak, który również miał okazję 
spróbowania Srg.

Pracownicy ośrodka badawczego (podporządkowanego sze-
fowi Inspektoratu wsparcia Sił zbrojnych), którzy od 1955 ro-
ku zajmują się wyglądem, zawartością i wagą bojowych racji 
żywnościowych polskiej armii, uwzględnili uwagi żołnierzy. 
„to niekończący się proces, bo technologia ewoluuje”, mówi 
pułkownik Paweł Kler, komendant ośrodka. Podpatrywanie te-
go, co i jak jedzą armie innych krajów, zwłaszcza amerykańska 
i francuska, przyczyniło się do zmiany składu polskich racji.  
w 2010 i w 2011 roku rozpoczęto testy na dwóch nowych pa-
kietach o symbolach Sr i SrS (racja do działań specjalnych) 

oraz z racją grupową PS. tym samym kończy się era menażek, 
manierek i niezbędników, a więc dodatkowego, niepotrzebnego 
dziś obciążenia żołnierzy. 

CoŚ na oSłodę
„zgodnie ze StaNag 2937, czyli wymaganiami natowskiej 

wojskowej normy dla racji żywnościowych, żołnierz nie powi-
nien się tak żywić dłużej niż 30 dni, bo nic nie zastąpi świeżych 
produktów”, podkreśla pułkownik adam Barański, szef służ-
by żywnościowej w IwspSz, i dodaje, że podległe mu służby 
czynią wszystko, by potrawy w racjach były jak najbardziej 
zbliżone do tradycyjnej kuchni polskiej. zawartość paczek ma 
być nie tylko smaczna, lecz także apetycznie pachnąca i wyglą-
dająca zachęcająco. tak jak prawdziwa wojskowa konserwa,  
w której ponad 95 procent zawartości stanowi mięso. „ta żyw-
ność musi być wysokiej jakości ze względu na długi termin 
przydatności do spożycia i oddziaływanie różnych stref klima-
tycznych”.

Nowe Sr jesienią 2011 roku przetestowało 50 żołnierzy  
z batalionu logistycznego 12 bz. wszyscy ocenili je na pozio-
mie zadowalającym; chodziło o wielkość porcji, funkcjonal-
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ność bezpłomieniowego podgrzewacza chemicznego oraz opis 
sposobu jego użycia. 

Kilku żołnierzy narzekało na dobór potraw: czterech na zbyt 
małą ilość słodyczy, dwóch na brak kawy, jeden na brak nabia-
łu i jeden na za małą ilość warzyw w posiłku gorącym. uwagi 
dotyczyły również funkcjonalności zapakowania zestawu: 
trzech żołnierzy wskazało na trudność w otwieraniu rękawa 
oraz konieczność zabierania ze sobą pustych opakowań. Mó-
wiono też o braku mlecznego szejka lub kaszki, napoju, cukru 
i środków do czyszczenia zębów, a także o niewystarczającym 
przyprawieniu potraw.

uwagi testujących żołnierzy uwzględniono i zamówiono 
partię dziesięciu tysięcy nowych racji (trzy posiłki dziennie) 
na ćwiczenia „anakonda ’12”, które odbędą się jesienią 2012 
roku.

nie TylKo SuCHary
zestaw Sr to jeden posiłek zawierający 1,2 tysiąca kilo-

kalorii, w którego skład wchodzą 300-gramowa konserwa 
warzywno-mięsna w aluminiowym opakowaniu, palnik che-
miczny do jej podgrzania (100 mililitrów wody i dwa wkłady 
karbidowe, co pozwala podgrzać posiłek z 20 do 62 stopni cel-
sjusza w 12 minut – warunek StaNag 2937), 100-gramowa 
konserwa mięsna, suchary, dżem, batonik energetyczny, kon-
centrat napoju oraz mieszanka owoców liofilizowanych. Dodat-
kowo są haczyki, przydatne na przykład do zawieszenia rękawa 
racji, gdy przeprowadza się dezynfekcję wody za pomocą dołą-
czonej tabletki. „Kształt konserwy został tak zaprojektowany, 
aby łatwiej przewodziła ciepło”, mówi major adam nowosad, 
kierownik Pracowni Żywności i Żywienia w warszawskim 
ośrodku. „Jest płaska i aluminiowa”. 

SrS to z kolei indywidualna racja bojowa do działań specjal-
nych – różni się od poprzedniej tym, że wszystko, co się w niej 
znajduje, jest maksymalnie odwodnione. Liofilizacja – bo tak 
się ten proces nazywa – czyli suszenie sublimacyjne zamrożo-
nych substancji, pozwala zachować do 98 procent wartości od-
żywczych i witamin. Dzięki temu paczka jest lżejsza. tak wy-
suszoną wędlinę czy owoce można przegryzać w marszu.

Do Sr i SrS może być wydawana woda w oddzielnym pa-
kiecie – dziesięć saszetek po 50 mililitrów każda. to cenne roz-
wiązanie w sytuacji, kiedy żołnierz rozedrze kieszeń munduru, 
w której przenosi wodę – straci tylko jej część, a nie cały zapas.

SrS były opracowywane w ścisłej współpracy z wojskami 
Specjalnymi. w testach przepadł między innymi batonik. Mi-
mo że był smaczny, spełniał oczekiwania odżywcze oraz sma-
kowe (naprawdę pycha – sama próbowałam) i że wysoko oceni-
li go testujący żołnierze groM, miał za krótki termin przydat-
ności do spożycia. z tego właśnie powodu nie może być stoso-
wanych wiele produktów dostępnych na naszym rynku. 

Ponadto wielkość racji musi być minimalizowana. Kubki 
znajdujące się w pakietach Srg, wykonane z woskowanego 
papieru, które nawet po zgnieceniu nie tracą swoich właściwo-
ści (można rozprostować i nadal używać zarówno do napojów 
zimnych, jak i gorących), w Sr i SrS zostały zastąpione opa-
kowaniami od napojów czy owoców, tak zwanymi doypackami. 
Można je podgrzewać również za pomocą palnika chemiczne-
go, a rozszerzone dno nie pozwoli im się wywrócić. Dezynfek-
cję wody przeprowadza się z kolei w samym rękawie racji, któ-
ry zawiesza się na dołączonym haczyku. „zmniejsza się tym 
samym ilość odpadów”, dodaje komendant Kler.

a u t o r K a  J e S t  P r a c o w N I K I e M  

I N S P e K t o r a t u  w S Pa r c I a  S I ł  z b r o J N y c h .

w każdej nowej Sr i SrS, które będą używane na poligonie 
jesienią 2012 roku, znajdzie się guma do żucia zawierająca śro-
dek nie tylko oczyszczający szkliwo zębów, lecz także skutecz-
nie zapobiegający rozwojowi próchnicy. „Żucie gumy z ksyli-
tolem, bo o nim mowa, trwa nie dłużej niż dwie minuty – tyle 
czasu potrzebuje ten środek na połączenie się ze śliną i stwo-
rzenie naturalnej ochrony przed bakteriami”, mówi podpuł-
kownik dariusz Spychała, kierownik Laboratorium badań 
Żywności w ośrodku. to ważne zwłaszcza w warunkach polo-
wych, bo żołnierz nie ma przy sobie szczoteczki i pasty do zę-
bów. zawartość naturalnego cukru w gumie sprawia, że jest 
ona smaczna i bezpieczna dla organizmu. taką gumę żują już 
żołnierze amerykańscy i francuscy.

JaK GruPa To PlaSTiK
wyzwaniem dla ośrodka jest dziś modernizacja pakietów 

grupowych PS. „blachę w opakowaniach zastąpią tworzywa 
sztuczne. racje będą więc lżejsze i dłużej przydatne do spoży-
cia”, tłumaczy podpułkownik Spychała. w nowych opakowa-
niach termoformowalnych mieści się zawartość czterech meta-
lowych konserw. z kolei puszkę na zupę lub koncentrat kompo-
tu zastąpi opakowanie z tworzywa sztucznego albo torebka z 
wielowarstwowej folii, którą łatwo otworzyć i jest odporniejsza 
na warunki zewnętrze, zwłaszcza na wilgotność powietrza. ta-
kie opakowania oprócz tego, że stanowią dobrą barierę dla bak-
terii, można poddać procesowi sterylizacji. Nowe opakowania 
PS-ów mają pobudzić żołnierski apetyt również swoim wyglą-
dem i kolorowymi etykietami. Koniec z blaszaną monotonią!   

ośrodek korzysta z doświadczeń podobnych instytucji  
z uSa, Francji, belgii czy Norwegii. Podpułkownik Spychała 
jako kierownik Laboratorium badań Żywności uczestniczy  
w każdej z organizowanych przez te ośrodki wizyt. ostatnio był 
we Francji, gdzie udało się doprecyzować wymagania tech-
niczne dla sera topionego, kremów i puddingów. Produkty te 
będą sukcesywnie dołączane do nowych racji, zarówno indywi-
dualnych, jak i grupowych.

Już teraz wiadomo, że grupowa racja żywnościowa będzie 
pakowana w zestawy dla 20 żołnierzy (osobno porcje na śnia-
danie, obiad i kolację). Żołnierze będą mieli do wyboru dwa 
dania. oprócz zestawu wydawany będzie chleb trwały żytni 
(bochenek dla żołnierza na dzień), zapakowany w podwójny 
system folii, która nie przepuszcza pary wodnej, więc nie bę-
dzie warunków do rozwoju pleśni. takie pieczywo można po-
dać na ciepło, wystarczy tylko zdjąć jedną z folii, a w drugiej 
włożyć je na cztery minuty do mikrofalówki albo na pół godzi-
ny do wrzątku. w obu przypadkach, po zdjęciu drugiej folii, 
uzyskuje się chleb niczym z piekarni. „Można go jeść bez pod-
grzewania – tłumaczy podpułkownik Spychała – ale jego wa-
lory smakowe są wówczas duże gorsze”.

w ośrodku opracowują również racje przeznaczone do je-
dzenia w tropikach. Pułkownik Barański przyznaje, że prze-
łomem w pracach nad nimi były doświadczenia z misji  
w czadzie w 2008 roku, kiedy afrykański upał w dwa dni do-
prowadzał do rozszczelnienia paczek i rozmnażania się bakte-
rii. Komendant Kler dodaje: „Niebawem przedstawimy pro-
pozycję racji, która przetrwała prawie 30 dni w temperaturze 
do 50 stopni celsjusza”.       n
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Pueblo to zwyczajowa nazwa zespołu kontroli z powie-
trza naziemnych urządzeń nawigacyjnych. Pięciu spe-
cjalistów – dwóch oficerów i trzech chorążych – sta-
cjonuje w 8 bazie Lotnictwa transportowego w bali-

cach. Próżno ich jednak szukać w jednostce. 

PueBlo z KraKuSa
Kiedy wychodzą z Krakusa (domek pilota w pobliżu płyty 

lotniska w balicach), każdy niesie potężną torbę, plecak i nie-
małe teczki z dokumentacją. Dumnie prezentują naszywkę 
z napisem „Pueblo”. „Proszę zapytać na jakimkolwiek lotnisku 
o Pueblo. od razu wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi”, za-
pewniają. a chodzi o pięciu specjalistów: rafała Mroza – peł-
niącego obowiązki szefa zespołu, podporucznika Mariusza 
Bulika – młodszego inżyniera, i trzech chorążych – Tadeusza 
Peszkę, Sebastiana dąbrowskiego i Stefana Pacholskiego. 
Dwóch z nich – chorąży Peszko i porucznik Mróz – to praw-
dziwi weterani. Kontrolą urządzeń nawigacyjnych (Flight In-
spection System, FIS) ten pierwszy zajmuje się od 1988 roku, 
drugi – od 1997, kiedy to pomiarów (głównie metodą optycz-
ną) dokonywało się jeszcze z pokładu samolotu an-26. Nie bę-
dzie ich tylko trzy dni, bo lecą skontrolować lotniska w Darło-
wie i cewicach. Kilka dni wcześniej wrócili do domów po 
dwutygodniowej nieobecności spowodowanej pracą na innych 
lotniskach w północnej Polsce. 

Jedyny w siłach zbrojnych zespół kontrolujący urządzenia 
nawigacyjne pracuje na pokładzie dwóch samolotów M-28b/
Pt. od pozostałych Skytrucków stacjonujących w 8 bazie Lot-
nictwa transportowego maszyny te różnią się jedynie antenami 
zamontowanymi na kadłubie. 

Loty, których celem jest sprawdzenie urządzeń nawigacyj-
nych, zaczynają się zwykle w lutym i trwają – z przerwą na 
dwa miesiące wakacyjne – do końca listopada. w 2011 roku 
kontrole z powietrza zajęły nieco ponad 350 godzin, a w 2010 
roku niemal 450. Dla porównania: w 2011 roku samoloty 
8 bLtr desantowały skoczków 6 brygady Powietrznodesanto-
wej przez nieco ponad 400 godzin. 

Skład zespołu nie jest przypadkowy. Każdy jego członek ma 
odpowiednie wykształcenie i lata praktyki za sobą. Podoficero-
wie to absolwenci nieistniejącej już dziś szkoły chorążych 
w Jeleniej górze. oficerowie legitymują się dyplomem woj-
skowej akademii technicznej (kierunek: ubezpieczenie lotów 
oraz lotnictwa na wydziale Mechatroniki). obowiązuje ich 
– tak jak wszystkich członków załogi – znajomość regulami-
nów lotów, instrukcji organizacji lotów próbnych oraz doku-

od rzetelności ich pracy i precyzji zależy bezpieczeństwo 
na wszystkich lotniskach wojskowych w Polsce. tu nie ma taryfy ulgowej.

latające laboratorium
M a g D a L e N a  K o wa L S K a - S e N D e K

mentów związanych z tą specjalnością, czyli krajowych i na-
towskich instrukcji wykonywania kontroli z powietrza. 

„Każdy musi szczegółowo znać zasady działania systemów 
zabezpieczania lotów czy parametry pracy urządzeń rozmiesz-
czonych na ziemi”, wyjaśnia porucznik Mróz. „bywa, że nie 
tylko kontrolujemy z powietrza, lecz także samodzielnie 
usprawniamy urządzenia naziemne”. Do ostatnich sukcesów 
zespół zalicza naprawę systemu wspomagania lądowania przy 
ograniczonej widzialności ILS w Dęblinie, który nie pracował 
tam już przeszło półtora roku. „Początkowo chodziło o usterkę 
jednej z trzech anten ścieżki zniżania. Kiedy w końcu kupiono 
i zamontowano nową, okazało się, że są inne problemy”, opo-

cywilna 
PAPUGA
podobną grupę ma w swoich 

szeregach także polska agen-

cja żeglugi powietrznej. 

inspekcja lotnicza nadzoruje wła-

ściwą eksploatację naziemnych 

urządzeń ruchu lotniczego zgodnie 

z zaleceniami międzynarodowej 

organizacji lotnictwa cywilnego. 

w trakcie kontroli specjaliści  do-

konują na terenie całego kraju po-

miarów z powietrza sprawności 

operacyjnej urządzeń zabezpiecze-

nia ruchu lotniczego. do wykony-

wania tych zadań wykorzystywane 

są zamiennie samoloty pomiaro-

we typu turbolet l-410 uVp-e 15, 

zwane papugami z powodu swoje-

go barwnego malowania.

papuga wyposażona jest w specja-

listyczny sprzęt pomiarowy, który 

za pomocą radiotelemetrii współ-

pracuje z naziemnym optycznym 

systemem śledzenia, będącym 

punktem odniesienia w pomia-

rach. sprawdzane są przede 

wszystkim dokładność wskazań 

i związane z nią inne parametry.  

||armia Siły pOWieTRZNe|
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jEdyNy W sIłAch zbRojNych 
zespół kontrolujący 
urządzenia nawiGacyjne 
pracuje na pokładzie dwóch 
samolotów m-28b/pt.

wiada podporucznik Bulik. „ostatecznie po trzech dniach uda-
ło nam się odkryć, że winę za niesprawny system ponosi woda, 
która znalazła się w okablowaniu”.

PaPi To nie WSzySTKo
Do zadań zespołu Pueblo należy między innymi kontrolowa-

nie urządzeń i systemów nawigacyjnych używanych na wojsko-
wych lotniskach. chodzi tu o siedem elementów: system wspo-
magania lądowania przy ograniczonej widzialności (ILS/
DMe), taktyczne systemy nawigacyjne (tacaN), radioloka-
cyjny system lądowania (gca-2000), radiolokacyjny system 
lądowania (rSL), latarnie bezkierunkowe (NDb), światła pre-
cyzyjnego podejścia (PaPI) i system oświetlenia podejścia do 
głównej drogi startowej lotniska (caLVert). 

zgodnie z dokumentacją lotniczą systemy precyzyjne, czyli 
wspomniane ILS, tacaN, PaPI, podsystem gca 2000 (Par 
oraz podsystem rSL-Prł), kontroluje się co pół roku, pozosta-
łe urządzenia – co rok. Nie oznacza to jednak, że krakowski ze-
spół ma niewiele do roboty. o miejscu i czasie jego pracy decy-
duje Dowództwo Sił Powietrznych, a bezpośrednio dowódca 
8 bazy. zapotrzebowanie na wykonanie oblotów musi dotrzeć 
do jednostki co najmniej na dwa tygodnie przed upływem przy-
datności do pracy któregoś z systemów nawigacyjnych. Do te-
go dochodzą obloty wynikające z usterek, dopuszczeń do dzia-
łania operacyjnego po różnego rodzaju naprawach. Nierzadko 
zdarza się również, że zespół z 8 bLtr wykonuje oblot na no-
wym urządzeniu lub też na wniosek dowódców innych baz lot-

niczych, jeśli ci mają zastrzeżenia związane z funkcjonowa-
niem niektórych systemów. 

w oblotach urządzeń uczestniczą dowódca załogi, drugi pi-
lot i technik pokładowy oraz personel Puebla, czyli trzech tech-
ników specjalistów (dwóch kontroluje sprzęt rozmieszczony na 
ziemi). Pomiary odbywają się tylko przy bardzo dobrej widocz-
ności. Nie lata się nocą ani gdy jest duży wiatr. w ciągu jedne-
go dnia załoga może latać (tak zwane loty próbne kontrolne 
drugiej kategorii) nie więcej niż 6 godzin i 36 minut. 

„to nie jest nasz wymysł, takie zastrzeżenia są zawarte 
w przepisach”, mówi major Piotr Głąb, jeden z trzech pilotów 
doświadczalnych drugiej klasy w 8 bazie Lotnictwa transpor-
towego. „Żeby wykonać to zadanie, dowódca załogi musi mieć 
uprawnienia pilota doświadczalnego minimum trzeciej klasy, 
a drugi pilot i technik muszą posiadać dopuszczenia do wyko-
nywania takich lotów. to nie są proste zadania. zanim wystar-
tujemy, należy przygotować program lotu próbnego, który 
opracowuje kierownik prób w locie i konsultuje z pilotem do-
świadczalnym pierwszej lub drugiej klasy”. Poza majorem 
Głąbem obloty urządzeń nawigacyjnych jako dowódcy załóg 
wykonują także piloci: major ryszard Sarnacki i kapitan 
Piotr Kotłowski. Dwóch innych pilotów zakończyło już kurs 
teoretyczny i niedługo przystąpią do egzaminu na trzecią klasę 
pilota, co pozwoli im na loty FIS. 

o planowanej kontroli z powietrza urządzeń nawigacyjnych 
dowódcy baz lotniczych wiedzą z wyprzedzeniem. zanim ze-
spół przystąpi do kontroli, odbywa się odprawa, w której 

Wartością dodaną częstych wylotów i przebywania w swoim 
towarzystwie osiem miesięcy w roku jest wyjątkowe zgranie zespołu.
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uczestniczą między innymi piloci, technicy i personel odpo-
wiedzialny za działanie urządzeń naziemnych. w czasie takie-
go spotkania omawiany jest zakres prac, sprawdzane są doku-
menty, a bywa, że zespół przeprowadza egzamin dla pracowni-
ków obsługi naziemnej, jeśli są zastrzeżenia co do ich umiejęt-
ności. z poziomem wyszkolenia personelu niestety bywa róż-
nie, ale negatywnych przykładów podawać nie chcą. za dobrze 
przygotowany i wyszkolony personel ubezpieczania lotów 
i wzorowo przygotowane lotniska do kontroli uznają te w Miń-
sku Mazowieckim, Powidzu i Krzesinach. 
Po zakończonej odprawie załoga – dwóch 
pilotów i technik oraz trzech specjalistów 
Puebla: inspektor, obserwator i technik 
– wsiada do samolotu. Pozostali dwaj 
wspierają obsługę sprzętu na ziemi. „Jak 
mamy sygnał, że urządzenie jest gotowe do 
kontroli, to zaczynamy”, mówi podporucz-
nik Mariusz Bulik. 

Najważniejszym „pasażerem” w czasie 
lotu kontrolnego jest aparatura pomiarowa. 
Składa się ona z dwóch konsoli – głównej 
i dodatkowej. ten amerykańskiej produkcji 
sprzęt (kosztował 2,5 miliona dolarów) wy-
korzystywany jest w wojsku od 2006 roku, 
od początku na samolotach M-28, i jak do-
tąd przepracował ponad 2,7 tysiąca godzin. 
Dwa główne urządzenia przypominają nie-
wielkie szafki, w które wmontowane są 
komputery i odbiorniki radionawigacyjne. 
Pomiar aktualizowany jest dziesięć razy na 
sekundę. aparatura pozwala też na określe-
nie położenia samolotu w przestrzeni 
w płaszczyźnie pionowej z dokładnością do 
5 centymetrów, a pionowo do 3 centymetrów. Dokładność za-
pewniają między innymi stacja telemetryczna z gPS na ziemi 
i anteny znajdujące się na samolocie. wszystkie parametry 
– mikroampery, mikrowaty, decybele, metry, mile morskie, sto-
py i węzły – przesyłane są do komputera, a ten dokonuje obli-
czeń, na których podstawie można stwierdzić, czy dane urzą-
dzenie lub system pracują właściwie. 

wyniki kontroli bywają różne i niekiedy trzeba coś wycofać 
z użycia. „to złożony problem. Szef zespołu w stopniu porucz-
nika musi «zawiesić» urządzenie, które nie jest zdolne do pra-
cy operacyjnej, a potem powiadomić o tym oficera starszego, 
dowódcę bazy”, opisuje rafał Mróz. „tu nie ma miejsca na ta-
ryfę ulgową. Jeśli coś nie działa, to wyłączamy system. Jak 
usuną usterkę w urządzeniach naziemnych, to ponownie przy-
lecimy wykonać pomiary. tu chodzi o bezpieczeństwo lotów, 
nikomu nie ustępujemy”. 

Średnio po 200 godzinach lotu pracę rozpoczyna drugi 
z przystosowanych samolotów. Przestrojenie i kalibracja apara-
tury na drugim pokładzie zajmują zespołowi zwykle trzy dni. 

Jedna drużyna
za swój największy sukces uznają to, że od 2006 roku nikt 

nie miał zastrzeżeń do ich pracy i – co więcej – że nie doszło do 
błędnej oceny urządzeń nawigacyjnych, a przez to do żadnego 
wypadku lotniczego. Mogą się także pochwalić pomiarami 
wykonanymi na zlecenie cywilnego portu lotniczego w Kato-
wicach w 2009 roku. „boeing ściął wówczas światła i popro-

szono nas o wykonanie oceny urządzeń nawigacyjnych”, opisu-
je szef zespołu. „Nasza opinia potwierdziła tę, którą przygoto-
wała również Polska agencja Żeglugi Powietrznej. okazało 
się, że radiolatarnia ścieżki zniżania, glideslope, nie działała 
właściwie i pilot miał wiele szczęścia”. 

wartością dodaną częstych wylotów i przebywania w swoim 
towarzystwie osiem miesięcy w roku jest wyjątkowe zgranie ze-
społu. „współpracujemy jak jeden organizm. Na pokładzie ma-
my łączność z pilotem i przez radiostację z technikiem, który 

został na ziemi”, opowiada jeden żołnierzy. 
„Jeżeli lot należy powtórzyć, to pilotom nie 
trzeba nic tłumaczyć. wystarczy hasło 
«jeszcze raz to samo» i wszystko jasne”. 

Doświadczenie pilotów – dowódców za-
łóg ma tu ogromne znaczenie. zadaniem 
lotników jest też zamawianie przestrzeni po-
wietrznej – by nie dochodziło do przerywa-
nia lotu kontrolno-pomiarowego, który 
w takim przypadku staje się nieważny i trze-
ba całą procedurę powtórzyć od początku. 
I o ile na lotniskach wojskowych obloty FIS 
traktowane są priorytetowo, o tyle kiedy sa-
molot wlatuje nad poligon lub porusza się 
w przestrzeni powietrznej, z której wspólnie 
korzystają lotniska wojskowe i cywilne, to 
mogą pojawić się pewne nieporozumienia.

KieruneK: PoWidz
„obloty urządzeń nawigacyjnych to także 

doskonała okazja do szkolenia młodych pi-
lotów. Sprawdzamy ILS w Krzesinach, póź-
niej jesteśmy w Świdwinie i dalej na przy-
kład w Dęblinie. cały czas się coś zmie-

nia”, przyznaje major Głąb. „Poza tym nie robimy podejścia 
do lądowania na autopilocie, tylko wszystko ręcznie. Kiedy ob-
latujemy ILS, to wykonujemy po kilkanaście zajść na każdy 
z trzech zestawów anten. Dla drugich pilotów to dobra szkoła”.

zgodnie z zapowiedziami dowódcy grupy Działań Lotni-
czych 8 bLtr podpułkownika Marka ławickiego zespół kon-
troli z powietrza urządzeń nawigacyjnych do końca roku zosta-
nie przeniesiony do 33 bazy Lotnictwa transportowego w Po-
widzu. „Skład zespołu się powiększy, choć nie znam jeszcze 
etatu”. wiąże się to z faktem, że w balicach docelowo znaleźć 
się mają wszystkie M-28 b/Pt w wersji glass cockpit, a Sky-
trucki będą przekazywane do Powidza. „Mam nadzieję, że ze-
spół w całości przeniesie się do 33 bazy. Nie możemy dostoso-
wywać kolejnych samolotów do jednego rodzaju sprzętu”, mó-
wi dowódca gDL. „to kosztowne i nieuzasadnione”. 

rzecznik 3 Skrzydła Lotnictwa transportowego kapitan 
Włodzimierz Baran potwierdza, że podjęto decyzję o tym, 
aby w 8 bazie stacjonowały wyłącznie M-28 b/Pt w wersji 
glass cockpit. „Nie są one przystosowane do oblotów naziem-
nych środków radiotechnicznych. Samoloty obecnie wykonują-
ce loty FIS od września będą stopniowo przekazywane do jed-
nostki w Powidzu. chcemy, aby tego typu loty stamtąd rozpo-
częły się w styczniu 2013 roku. w 33 bazie mają powstać dwa 
takie zespoły; już w 2013 roku we wszystkich trzech samolo-
tach rozpocznie się wymiana aparatury na nowocześniejszą”. 
czy Pueblo w tym samym składzie zagrzeje miejsce w Powi-
dzu, jeszcze nie wiadomo. 

piloci przyznają, 
że kontrola 
z powietrza 
urządzeń 
nawiGacyjnych za 
sterami m-28 b/PT 
GlAss cocKPIT 
poprawiłaby 
komfort  
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w numerze 3. PoLSKI zbroJNeJ z czerwca 
2012 roku Janusz Grochowski w rozmo-
wie z generałem broni w stanie spoczynku 
Waldemarem Skrzypczakiem zatytuło-
wanej „Punkty krytyczne” postawił krzyw-

dzącą tezę, zadając prowokacyjne pytanie: „od lat zagadką 
jest, dlaczego poszczególne rodzaje sił zbrojnych utworzyły 
trzy własne systemy dowodzenia, które nie są ze sobą kompaty-
bilne. w wojskach Lądowych jest Szafran, w Siłach Powietrz-
nych – Dunaj, w Marynarce wojennej – łeba”. Ponieważ 
w odpowiedzi usłyszał między innymi o „wielkiej improwiza-
cji” i „nadzwyczajnej niekompetencji”, a sprawa zautomatyzo-
wanych systemów dowodzenia (zSyD) dotyczy kompetencji 
szefa zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i łączności 
– P6, postanowiłem przedstawić komentarz na ten temat.

chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że sprawa odrębności 
zautomatyzowanych systemów dowodzenia różnych rodzajów 
sił zbrojnych nie jest wyłącznie właściwością Sił zbrojnych rP. 
takie same rozwiązania są stosowane w Nato i państwach 
członkowskich sojuszu. Dobrymi przykładami obrazującymi 
sytuację w Nato są zasadnicze systemy natowskie: w Siłach 
Powietrznych – accS (air command and control System), 
w Marynarce wojennej – MccIS (Maritime command and 
control Information System) i wreszcie w wojskach Lądowych 
– Lc2IS (Land command and control Information System). 
Połączony obraz sytuacji operacyjnej – przedstawiany na pod-
stawie informacji otrzymywanych z accS, MccIS i Lc2IS 
– będzie zapewniał dopiero budowany system NcoP (Nato 
common operational Picture). takie systemowe podejście 
Nato potwierdzają doświadczenia z operacji w afganistanie.

Pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich la-
tach w informatyce i telekomunikacji, budowanie jednego uni-
wersalnego systemu, który automatyzowałby procesy dowo-
dzenia różnych rodzajów sił zbrojnych na wszystkich szcze-
blach organizacyjnych, zostało ocenione w Nato i państwach 
sojuszu jako rozwiązanie nieracjonalne, a nawet niemożliwe. 
wynika to ze znacznych różnic w funkcjonowaniu poszczegól-
nych rodzajów sił zbrojnych i wojsk, ze stopnia szczegółowości 
na poziomach organizacyjnych, z rodzaju wykorzystywanych 
sensorów i środków łączności oraz złożoności samego procesu 
dowodzenia. równocześnie trzeba pamiętać, że wojska Lądo-
we na najniższych szczeblach dowodzenia wykorzystują syste-
my zarządzania polem walki i monitorowania położenia wojsk 
bMS/bFt (battlefield Management System/blue Force trac-
king), rodzaje wojsk zaś – rozpoznanie, artyleria czy logistyka 
– mają własne systemy dowodzenia i kierowania.

różnice między zautomatyzowanymi systemami dowodze-
nia (zSyD) rodzajów sił zbrojnych są naturalnym wynikiem 
ich autonomicznego rozwoju. w tym kontekście trzeba doce-
nić wieloletni wysiłek, którego rezultatem są wieloszczeblo-
we systemy automatyzujące wybrane procesy dowodzenia 
w ramach danego rodzaju sił zbrojnych czy wojsk. Przykła-
dem są wymienione w rozmowie, projektowane i budowane 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, systemy 
Dunaj, łeba i Szafran. Do uzyskania pożądanej efektywności 
wsparcia dowodzenia w operacjach połączonych potrzebna 
jest współpraca systemów rodzajów sił zbrojnych i wojsk. ten 
cel osiąga się jednak nie przez „połączenie kablem”, lecz im-
plementację jednolitych interfejsów i standardów wymiany 
informacji przyjętych w Nato. Szczególną rolę w tym za-
kresie spełnia wprowadzony już w 2007 roku (StaNag 
5525) jednolity model wymiany danych Jc3IeDM (Joint c3 
Information exchange Data Model) oraz protokół MIP DeM 
(Multilateral Interoperability Programme Data exchange Me-
chanism). Standardy te są sukcesywnie wdrażane w Siłach 
zbrojnych rP i pozwalają zapewnić automatyczną wymianę 
danych między współdziałającymi systemami. Przykładem są 
systemy Szafran oraz bMS/bFt – zarządzania polem walki. 
Jednocześnie uruchomiono procedurę pozyskania dla SzrP 
systemu, który – podobnie jak NcoP – będzie tworzył połą-
czony obraz sytuacji operacyjnej na podstawie informacji po-
chodzących z systemów funkcjonujących w różnych rodza-
jach sił zbrojnych. 

warto także odnotować, że zasadniczym celem prowadzo-
nych od wielu lat szeroko zakrojonych ćwiczeń „Stokrotka” jest 
właśnie zapewnienie możliwości wymiany informacji między 
poszczególnymi zSyD, zarówno w układzie narodowym, jak 
i sojuszniczym. Dobrą okazją do zdobycia wiedzy o zautoma-
tyzowanych systemach dowodzenia będą tegoroczne ćwiczenia 
„Stokrotka” (15–26 października 2012 roku). także zapozna-
nie się z rezultatami ćwiczeń cwIX 2012 (coalition warrior 
Interoperability eXercise), prowadzonych na terytorium Polski 
(JFtc bydgoszcz) w celu doskonalenia interoperacyjności sys-
temów wsparcia dowodzenia sojuszu, pozwoli na poszerzenie 
wiedzy oraz zapoznanie się z tą problematyką w wymiarze so-
juszniczym.

Zalety odrębności
budowanie jednego uniwersalnego systemu, który automatyzowałby procesy 

dowodzenia różnych rodzajów sił zbrojnych, zostało ocenione w Nato i państwach 
sojuszu jako rozwiązanie wręcz niemożliwe. 
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w afganistanie usłyszałem żenujący dow-
cip, że Polacy widzą tylko te ajdiki, które 
pod nimi eksplodują. autorowi głupiego 
żartu chodziło zapewne o to, że według 
procedur Nato nasi saperzy podczas 

misji nie mają prawa rozbrajać, neutralizować i niszczyć 
wykrytych improwizowanych urządzeń wybuchowych (Im-
provised explosive Device, IeD). o ich znalezieniu powia-
damiają amerykańskie dowództwo, które w zagrożony rejon 
wysyła własny specjalny patrol eoD (explosive ordnance 
Disposal), żeby unieszkodliwił niebezpieczne znalezisko. 
Procedury takie są przemyślane i nie mają na celu jakiejkol-
wiek dyskryminacji. zgodnie z nimi najniebezpieczniejszą 
saperską robotę wykonują najbardziej doświadczeni, wy-
szkoleni i odpowiednio wyposażeni żołnierze koalicji.

Może się jednak w przyszłości zdarzyć, że na kolejną mi-
sję pojedziemy bez amerykanów i polscy saperzy będą mu-
sieli radzić sobie sami. Dlatego w naszych jednostkach in-
żynieryjnych od kilku lat trwają prace nad osiągnięciem sa-
mowystarczalności w tym względzie. Saperzy wkrótce będą 
musieli uporać się nawet z takimi IeD, w których użyto bro-
ni masowego rażenia. zadania te zostaną nałożone na spe-
cjalne pododdziały eoD. Pierwszy z nich powstał w 1 brze-
skim Pułku Saperów i od początku 2013 roku ma być w peł-
ni zdolny do użycia.

 
SPeCGruPa

Specjalistyczny pododdział nosi nazwę grupa rozmino-
wania (gr). w środowisku saperów, z racji dobrego wypo-
sażenia, doboru ludzi oraz zadań, które ma wykonywać 
w przyszłości, już teraz uchodzi za elitarny. o jego specyfi-
ce świadczy również struktura etatowa, oparta głównie na 
doświadczonych specjalistach – podoficerach. Kilkunastu 
starszych szeregowych pełni w grupie jedynie funkcje kie-
rowców.

grupa rozminowania otrzymuje najbardziej nowoczesny 
sprzęt do minerskiej roboty. Niedawno wyposażono ją 
w trzy nowe rosomaki. tym samym stała się ona pierw-
szym pododdziałem w wojskach inżynieryjnych pracującym 
z użyciem tak nowoczesnych transporterów. a to jeszcze nie 
koniec doposażania. Na razie nie zapadły jednak decyzje, 
czy nowoczesne Kto trafiły do brzeskich saperów tylko na 

czas ich udziału w dyżurze grupy weimarskiej bojowej, 
czy na zawsze.

grupa rozminowania dysponuje również specjalistyczny-
mi robotami Inspektor i export, detektorami wykrywający-
mi śladowe ilości materiałów wybuchowych, nowoczesnymi 
wykrywaczami i wieloma innymi specjalistycznymi urzą-
dzeniami. Niektórych egzemplarzy sprzętu ciągle jednak 
brakuje. Do grupy powinny dotrzeć jeszcze kolejne zestawy 
linowo-hakowe, miniroboty, które można wyrzucać na 
drogę i sterować nimi na odległość, kolejne detekto-
ry e-3500 czy bardziej czułe wykrywacze metali.

nieBezPieCzna roBoTa
grupa rozminowania, którą dowodzi kapi-

tan Krzysztof Szymczyk, składa się z trzech 
zespołów eoD oraz drużyny technicznej. 
Każdy czternastoosobowy zespół ma w swo-
im składzie trzy sekcje: rozpoznawczą, mi-
nerską i wsparcia. w tych ostatnich znala-
zły się stanowiska dla saperów przeszko-
lonych w technikach kryminalistycz-
nych, elektroników oraz chemików, co 
wcześniej nie miało miejsca.

grupa rozminowania ma działać 
w całości lub podzielona na trzy sa-
modzielne zespoły. w zależności 
od potrzeb każdy z nich może 
również wydzielać do 
pododdziałów ogól-
nowojskowych 

tropiciele 
na mrówczej ścieżce

Powstaje pododdział żołnierzy, którzy będą mogli wykrywać 
i neutralizować wszelkie urządzenia wybuchowe, z bronią masowego rażenia włącznie.
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poszczególne sekcje. Pododdział ma być przygo-
towany do działania we wszystkich strefach kli-
matycznych, przez cały rok i o różnych porach 
dnia. Już dzisiaj część jego zespołów zaangażo-
wana jest w dyżur bojowy Nato, a inne przygo-
towują się do zadań w składzie polskiego kompo-
nentu europejskich sił szybkiego reagowania, czy-
li weimarskiej grupy bojowej unii europejskiej.

Żołnierze grupy rozminowania będą wyko-
nywać takie zadania, jakich polscy saperzy jesz-
cze się nie podejmowali. Muszą być przygotowa-
ni nie tylko do wykrywania i unieszkodliwiania 
urządzeń wypełnionych materiałami wybucho-
wymi i różnymi mieszankami pirotechnicznymi, 
lecz także do neutralizacji ładunków, których 
częściami składowymi mogą być środki maso-
wego rażenia – od chemicznych, poprzez biolo-
giczne, do promieniotwórczych. 

od saperów gr oczekuje się, że nie tyle będą 
niszczyć wykryte urządzenie wybuchowe, ile je 

unieszkodliwiać. Jest ono bo-
wiem bogatym źródłem wszel-
kich informacji o ich wykonaw-
cach. Ponadto minerzy z sekcji 
eoD będą umieć neutralizować 
amunicję od wszelkich typów 
broni konwencjonalnej. Muszą 
także potrafić przeszukiwać róż-
ne tereny, w tym zabudowane, 
pod kątem ewentualnego podło-
żenia tam materiałów wybucho-
wych, ponieważ mogą być wy-
korzystywani do ochrony piro-
technicznej uroczystości, spo-
tkań czy imprez masowych, ta-
kich jak na przykład euro 2012.

WyMuSzone  
PrzeCiWdziałanie

Decyzja naszych władz woj-
skowych o utworzeniu takich 
pododdziałów podyktowana by-
ła doświadczeniami afgańskimi. 
tamtejsi rebelianci najwięcej 
strat siłom koalicji zadają za po-
mocą improwizowanych urzą-
dzeń wybuchowych. Przewiduje 
się też, że ajdiki będą stanowiły 
główną broń w wielu innych 
konfliktach w przyszłości i naj-
większe zagrożenie dla żołnie-
rzy biorących udział w działa-
niach asymetrycznych.

czy do usuwania IeD po-
trzebne są jednak specjalne pod-
oddziały? czy neutralizacji tych 
urządzeń wybuchowych nie mo-
gą się podjąć zwykli saperzy? 
okazuje się, że przebiegłość 
i perfidia terrorystów oraz rebe-

liantów jest tak duża, że z ajdikami muszą wal-
czyć specjaliści najwyższej klasy.

Przy drogach w przepustach, na mostach, 
a nawet w centrum miast zamachowcy coraz 
rzadziej stosują proste miny pułapki. Śmiercio-
nośne ładunki często są urządzeniami zaawanso-
wanymi technologicznie, z tak zwanymi obwo-
dami zniszczenia (collapsing circuit). Mają one 
na celu wyeliminowanie nie tylko przypadko-
wych osób, lecz także tych próbujących rozbroić 
takie urządzenia. Saperzy, aby nie stać się ofia-
rami, zdobywają wiedzę i umiejętności w naj-
lepszych ośrodkach Nato. Kapitan Krzysztof 
Szymczyk przez rok szkolił się na specjalistycz-
nym kursie techników eoD w Naval School 
explosive ordnance Disposal w Stanach zjed-
noczonych. Dwóch saperów (dowódca sekcji 
i chemik) wyjechało w maju na taki kurs do Ir-
landii. Ponadto większość żołnierzy gr brała 
udział w misji w Iraku i afganistanie, niektórzy 
byli tam wielokrotnie.

PodWóJne zaGrożenie
ukończenie nawet najlepszych kursów, wypo-

sażenie w sprzęt najwyższej światowej klasy to 
nie wszystko. Dlatego do służby w specyficznym 
pododdziale przyjmowano głównie doświadczo-
nych żołnierzy. Saperzy w trakcie działań wojen-
nych często narażają się bowiem podwójnie. 
gdy podczas rozbrajania miny pułapki dojdzie 
do potyczki z rebeliantami, dodatkowe zagroże-
nie dla nich stanowi ogień z broni strzeleckiej.

Plutonowy Tomasz drozd, który na misji 
w afganistanie stacjonował w bazie giro, zna-
lazł się w takiej sytuacji. Sprawdzał drogę i na-
trafił na świeżo rozkopaną ziemię, gdzie ukryto 
ajdika. Miał właśnie sprawdzić „mrówczą ścież-
kę” (ślad po zakopaniu kabla detonatora), gdy 
rozpoczął się ostrzał.

„w takiej sytuacji nie można rozmyślać”, ko-
mentuje plutonowy. „Najlepszą metodą jest skupić 
się na zadaniu. Muszę robić swoją robotę i ufać, że 
koledzy z patrolu dostatecznie osłonią mnie 
ogniem i nie pozwolą, abym został trafiony”.

takich doświadczonych żołnierzy w grupie 
rozminowania jest znacznie więcej. Do osią-
gnięcia pełnej gotowości do działania mają 
jeszcze trochę czasu. według zapewnień prze-
łożonych niezbędny sprzęt i urządzenia dotrą 
do nich, zanim rozpoczną bojową służbę. Plu-
tonowy drozd i inni saperzy z pododdziału ka-
pitana Szymczyka starają się stworzyć modelo-
wy pododdział, ponieważ na ich doświadcze-
niach, strukturze, programie szkolenia i proce-
durach działania będą się wzorowały kolejne 
grupy rozminowania, które niebawem powstaną 
w naszej armii.

b o G u s ł a w 
b ę b e n e k

zdolność do działania wszystkich podod-

działów eod będziemy budować do 2016 

roku. po utworzeniu Grupy rozminowania 

z 1 brzeskiego pułku saperów i przygotowaniu 

jej do wykonywania zadań od początku 2013 

roku, w kolejnym, 2014 roku postanie grupa 

w 2 pułku saperów w kazuniu, a do końca 

2016 roku podobne grupy w sile plutonów po-

wstaną w batalionach saperów. będzie więc 

sześć takich pododdziałów, dwa w sile porów-

nywalnej do kompanii, a cztery w sile pluto-

nów. podstawową trudnością w trakcie formo-

wania tych grup jest zdobycie nowoczesnego 

specjalistycznego wyposażenia. chodzi zwłasz-

cza o pojazdy opancerzone, którymi zespoły 

mogą poruszać się w środowisku zagrożenia 

minowego. doraźnie, do czasu pozyskania 

specjalistycznego opancerzonego pojazdu in-

żynieryjnego, zostaną przydzielone tym gru-

pom rosomaki, przystosowane do ich potrzeb.

Generał brygady bogusław bębenek jest 

szefem inżynierii wojskowej sztabu  

Generalnego wp.

c o m m e n t

więcej  o  wykr ywaniu improwizowanych ładunków  
wybuchowych na stronie 78

n
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Bumar Żołnierz SA (dawniej Przemysłowe Centrum Optyki SA) w Warszawie zajmuje się m.in. produkcją 
i sprzedażą wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem 
techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej na potrzeby wojska. Prowadzi również prace badawczo-
-rozwojowe i wdrożeniowe.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

product manager
odpowiedzialny za rozwój portfela produktów stanowiących indywidualne 

wyposażenie optoelektroniczne żołnierza

Zakres zadań i odpowiedzialność:

Zarządzanie grupą produktów stanowiących indywidualne wyposażenie optoelektroniczne 
żołnierza, w tym m.in.:

 l rekomendowanie Zarządowi Spółki produktów, których produkcja powinna być 
rozwijana ze względu na rynkowe szanse sprzedaży,
zl definiowanie na podstawie prowadzonych analiz rynkowych docelowej wizji 

produktu w tym m.in. pożądanych parametrów technicznych oraz stosowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych,
zl wnioskowanie do Zarządu o podjęcie decyzji o przygotowaniu nowej wersji produktu 

oraz ewentualnym wycofaniu niektórych produktów,
zl określenie produktów i usług komplementarnych związanych ze sprzedażą danego 

produktu, których realizacja przez Spółkę może stanowić dodatkowe źródło 
przychodów,
zl współpraca merytoryczna z konstruktorami w zakresie modernizacji obecnych wersji 

produktów i projektowaniu nowych poprzez zdefiniowanie precyzyjnych oczekiwań 
(założeń technicznych),
zl przygotowywanie propozycji celów rynkowych związanych z zarządzaną grupą 

produktów,
zl opracowanie dla danego produktu polityki cenowej,
zl przygotowanie propozycji planów działań marketingowych promujących daną grupę 

produktów,
zl bezpośredni udział w działaniach promocyjnych: konferencjach, targach, 

prezentacjach dla klientów itp.

Product manager będzie odpowiedzialny za realizację celów marketingowych związanych 
z daną grupą produktów – celów związanych wolumenami sprzedaży oraz rentownością 
uzyskaną na sprzedaży produktów, którymi zarządza.

Wymagane kwalifikacje:
zl wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: optoelektronika, elektronika, 

mechatronika lub dowódczym (kandydaci z wykształceniem wojskowym),
zl minimum trzyletnie doświadczenie w dziale badawczo-rozwojowym lub handlowym 

firmy związanej z produkcją zbrojeniową lub na stanowiskach dowódczych (w 
przypadku kandydatów o wykształceniu wojskowym mile widziane osoby mające 
doświadczenia z udziału w misjach wojskowych),
zl dobra znajomość języka angielskiego,
zl zainteresowania związane z techniką wojskową i uzbrojeniem,
zl silna orientacja na realizację wyznaczonych celów.

Oferujemy:
zl szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udziału w innowacyjnych projektach,
zl zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
zl atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.

Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email kadry@pcosa.com.pl
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na  
wybrane oferty.

Bumar Żołnierz SA (dawniej Przemysłowe Centrum Optyki SA) w Warszawie zajmuje się między innymi 
produkcją i sprzedażą wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zasto-
sowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska. Prowadzi również prace 
badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

product manager
odpowiedzialny za rozwój portfela produktów stanowiących wyposażenie 

optoelektroniczne platform bojowych

Zakres zadań i odpowiedzialność:

Zarządzanie grupą produktów przeznaczonych dla platform bojowych, w tym m.in.:
zl rekomendowanie Zarządowi Spółki produktów, których produkcja powinna być 

rozwijana ze względu na rynkowe szanse sprzedaży,
zl definiowanie na podstawie prowadzonych analiz rynkowych docelowej wizji 

produktu, w tym m.in. pożądanych parametrów technicznych oraz stosowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych,
zl wnioskowanie do Zarządu o podjęcie decyzji o przygotowaniu nowej wersji produktu 

oraz ewentualnym wycofaniu niektórych produktów,
zl określenie produktów i usług komplementarnych związanych ze sprzedażą danego 

produktu, których realizacja przez Spółkę może stanowić dodatkowe źródło 
przychodów,
zl współpraca merytoryczna z konstruktorami w zakresie modernizacji obecnych wersji 

produktów i projektowaniu nowych poprzez zdefiniowanie precyzyjnych oczekiwań 
(założeń technicznych),
zl przygotowywanie propozycji celów rynkowych związanych z zarządzaną grupą 

produktów,
zl opracowanie dla danego produktu polityki cenowej,
zl przygotowanie propozycji planów działań marketingowych promujących daną grupę 

produktów,
zl bezpośredni udział w działaniach promocyjnych: konferencjach, targach, 

prezentacjach dla klientów itp.

Product manager będzie odpowiedzialny za realizację celów marketingowych związanych 
z daną grupą produktów – celów związanych wolumenami sprzedaży oraz rentownością 
uzyskaną na sprzedaży produktów, którymi zarządza.

Wymagane kwalifikacje:
zl wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: optoelektronika, elektronika, 

mechatronika lub pokrewne,
zl minimum trzyletnie doświadczenie w dziale badawczo-rozwojowym lub handlowym 

firmy związanej z produkcją zbrojeniową lub przemysłową,
zl dobra znajomość języka angielskiego,
zl zainteresowania związane z techniką wojskową i uzbrojeniem,

zl silna orientacja na realizację wyznaczonych celów.

Oferujemy:
zl szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udziału w innowacyjnych projektach,
zl zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

zl atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.

Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email kadry@pcosa.com.pl
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na  
wybrane oferty.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
z 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 833)”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
z 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 833)”.

ogłoszenia| |
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został Pan koordynatorem w Mon do spraw poszkodowa-
nych. To nowe stanowisko. Czym się Pan zajmuje?

wraz z kolegami wyznaczonymi z poszczególnych jedno-
stek będę się zajmował pomocą dla wszystkich poszkodowa-
nych i rannych żołnierzy oraz pracowników wojska, a także dla 
rodzin tych, którzy zginęli lub zmarli na skutek wypadków 
związanych ze służbą wojskową. 

Jak duża grupa ma zostać objęta taką pomocą?
grupa jest duża, bo chodzi nie tylko o żołnierzy i pracowni-

ków wojska poszkodowanych w misjach poza granicami Pol-
ski, lecz także tych, którzy ulegli wypadkowi w kraju. tylko 
w ostatniej dekadzie poszkodowanych zostało blisko 80 tysięcy 
żołnierzy i pracowników wojska. w tej grupie większość, oko-
ło 80 procent, to osoby lekko poszkodowane. Prawdopodobnie 
nie będą one teraz beneficjentami naszej pomocy. chcemy 
szczególnie zająć się tymi, którzy podczas misji w Iraku, afga-
nistanie, na bałkanach, w Syrii czy egipcie odnieśli najwięk-
szy uszczerbek na zdrowiu oraz rodzinami tych, którzy wów-
czas zginęli. 

od 1953 roku w zagranicznych misjach wojskowych wzięło 
udział około 100 tysięcy żołnierzy. ile jest w tej grupie po-
szkodowanych misjonarzy?

z andrzejem Spirydowiczem o godnych zaufania 
opiekunach oraz raczkującym systemie monitoringu udzielanych świadczeń 

rozmawia Małgorzata Schwarzgruber

SySTeM aNIoła stRÓŻa

armia

Faktycznie w misjach uczestniczyło około 60–70 tysięcy żoł-
nierzy, niektórzy bowiem wyjeżdżali kilka, a nawet kilkanaście 
razy. Poszkodowani misjonarze to grupa 400–600 osób, które 
zgodnie z nową ustawą otrzymają status weterana poszkodowa-
nego. Poszkodowanych w kraju – jak wspomniałem – zgodnie 
z ewidencją w ostatniej dekadzie jest około 80 tysięcy osób,
z czego 71,5 tysiąca to żołnierze. w 2011 roku przybyło prawie 
siedem tysięcy poszkodowanych – żołnierzy i pracowników cy-
wilnych. Statystyka ta obejmuje również wypadki za granicą 
– w ubiegłym roku było ich 117. Mamy z kim i dla kogo praco-
wać. warto jednak podkreślić, że z roku na rok spada liczba 
wypadków, na co pewien wpływ mają zmniejszenie i uzawodo-
wienie armii. System dowodzenia jest lepszy, przepisy dotyczą-
ce bezpieczeństwa są staranniej przestrzegane.

Jaka jest podstawa prawna tego systemu pomocy?
Minister obrony narodowej wydał decyzję numer 4 

z 12 stycznia 2012 roku w sprawie organizacji systemu pomo-
cy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz 
poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska. Na tej 
podstawie zostały opracowane kolejne dwa ważne dokumenty: 
rozkaz szefa Sztabu generalnego wP numer 154 w sprawie or-
ganizacji i funkcjonowania systemu udzielania pomocy oso-
bom uprawnionym oraz decyzja sekretarza stanu numer 37 
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z 21 marca 2012 roku w sprawie realizacji zadań związanych 
z organizacją systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy 
i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom. ten 
ostatni dokument opisuje działania koordynatora w MoN, rolę 
dowódców rodzajów wojsk, dowódców i komendantów po-
szczególnych jednostek oraz opiekunów.

Jak został zbudowany system?
Najważniejsi są ci, którym będziemy udzielać pomocy: po-

szkodowani żołnierze i pracownicy wojska, rodziny zmarłych 
misjonarzy. Podstawowym ogniwem systemu jest opiekun in-
dywidualny w jednostce; wyznacza go dowódca. Liczba ta-
kich osób będzie zależeć od liczby poszkodowanych. w poro-
zumieniu z Departamentem wychowania i Promocji 
obronności MoN, dowództwami rodzajów sił zbrojnych oraz 
pozostałymi dowództwami szkolimy opiekunów. Szacujemy, 
że będzie ich 600–800. z naszych danych wynika, że w nie-
których jednostkach, jak na przykład w brygadzie w Święto-
szowie czy w Międzyrzeczu, poszkodowanych jest dużo i nie 
wystarczy jedna taka osoba. opiekunowie zostaną wyznacze-
ni także w tych jednostkach, w których dziś nie ma poszkodo-
wanych – bo przecież wypadki się zdarzają. ważna rola przy-
pada szczeblowi pośredniemu, czyli wojewódzkim sztabom 
wojskowym. będą one opiekować się tymi, którzy są na eme-
ryturze czy rencie bądź przenieśli się z garnizonu do swych 
rodzinnych miejscowości. Szef sztabu wojewódzkiego powoła 
koordynatora regionalnego, a w podległych mu wKu wyzna-
czy opiekunów. Na szczycie tej piramidy znajduje się sekre-
tarz stanu w MoN, który we współpracy z szefem Sztabu ge-
neralnego wP jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu 
i stworzenie bazy danych. 

Czym konkretnie będą się zajmowali opiekunowie? 
będą udzielać różnorodnej pomocy tym, którzy się po nią 

zgłoszą. Powinni także z własnej inicjatywy skontaktować się 
z rodzinami, które straciły bliską osobę, wymagają pomocy, 
ale nie wyciągają po nią ręki, bo nie wiedzą, że im przysługu-
je, lub się po prostu wstydzą. opiekun musi poinformować 
o wszelkich świadczeniach przysługujących danej osobie lub 
rodzinie. Pomoże w skompletowaniu dokumentów potrzeb-
nych do otrzymania świadczeń. będzie pośrednikiem w uzy-
skaniu pomocy psychologicznej czy duszpasterskiej. Ma także 
współpracować z terenowymi oddziałami aktywizacji zawodo-
wej, regionalnymi oddziałami wojskowej agencji Mieszka-
niowej, wojskowymi biurami emerytalnymi oraz terenowymi 
organami administracji wojskowej.

Jakie cechy musi posiadać taki opiekun, skoro ma być anio-
łem stróżem czuwającym nad poszkodowanym żołnierzem 
lub rodziną?

w trakcie szkoleń z dowódcami zwracaliśmy szczególną 
uwagę na dobór kandydatów. Nie każdy się nadaje. Szukamy 
ludzi o szczególnej osobowości, z odpowiednim podejściem 
psychologicznym, łatwo nawiązujących kontakty. Powinni być 
serdeczni i życzliwi wobec poszkodowanych, okazywać chęć 
niesienia pomocy oraz być otwarci na zgłaszane potrzeby. wła-
ściwy dobór opiekunów to połowa sukcesu. osoba, która zgło-
si się do udzielenia pomocy, musi zgodnie z ustawą wyrazić 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. opiekun powinien 
być powiernikiem i osobą godną zaufania.

Czy wszyscy opiekunowie będą pracować społecznie?
Szef sztabu zaproponował, aby od stycznia 2013 roku stwo-

rzyć sześć etatów w trzech dywizjach i trzech brygadach, które 
mają największy udział w misjach. osoby te rozpoczną pracę 
w: 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji zmechanizo-
wanej, 16 Dywizji zmechanizowanej, 6 brygadzie Powietrzno-
desantowej, 21 brygadzie Strzelców Podhalańskich oraz 
25 brygadzie Kawalerii Powietrznej. Pozostali opiekunowie 
będą wykonywać obowiązki społecznie.

Jaka będzie Pana rola jako koordynatora?
Muszę przygotować i stworzyć cały system, a następnie ko-

ordynować udzielanie pomocy osobom uprawnionym. głów-
ne zadania to właściwy dobór opiekunów i koordynatorów re-
gionalnych oraz merytoryczne przygotowanie ich do 
wykonywania zadań związanych z niesieniem pomocy oso-
bom uprawnionym. Kolejnymi celami są przygotowanie do ce-
lów statystycznych, utworzenie, a następnie prowadzenie oraz 
bieżąca aktualizacja centralnej bazy danych osób uprawnio-
nych. Departament Informatyki i telekomunikacji MoN opra-
cowuje specjalny program, który pomoże nam w tej sprawoz-
dawczości i posłuży do stworzenia bazy. Kolejne zadania będą 
wynikać z poszczególnych dokumentów prawnych wydawa-
nych stosownie do przygotowywanego systemu. 

na jakim etapie jest organizacja systemu?
System raczkuje, zostali wyznaczeni opiekunowie i koordy-

natorzy regionalni, w czerwcu mimo euro udało się nam prze-
prowadzić cykl szkoleń. wspólnie ze Sztabem generalnym 
wP przygotowaliśmy informator o zasadach udzielania pomo-
cy, który jest na stronie internetowej MoN w zakładce „po-
szkodowani”. opracowaliśmy także katalog świadczeń i aktów 
prawnych – z jakiego tytułu co się należy. w informatorze 
znajduje się wykaz wszystkich potrzebnych telefonów, po-
cząwszy od mojego, a skończywszy na koordynatorach i insty-
tucjach, które z nami współpracują, takich jak służba zdrowia, 
organy zajmujące się rekonwersją czy regionalne oddziały 
mieszkaniowe.

aby usprawnić pomoc, minister zapowiadał stworzenie sys-
temu monitoringu udzielanych świadczeń. 

Poszkodowanemu lub rodzinie żołnierza, który zginął, opie-
kun udzielający pomocy musi założyć tak zwaną kartę infor-
macyjną. Przesyła ją do bazy centralnej w MoN, raz w miesią-
cu musi złożyć raport, raz w na pół roku – sprawozdanie z dzia-
łalności. Moja rola polega na merytorycznym nadzorze nad 
systemem oraz na kontroli. Najbliższe półrocze spędzę głównie 
w podróży. będę odwiedzał poszczególne jednostki i spraw-
dzał, jak ten system funkcjonuje u podstaw. 

Kiedy powstanie podsumowujące sprawozdanie?
Pierwszy półroczny raport będzie w pierwszym kwartale 

przyszłego roku, bo do 15 stycznia 2013 roku wpłyną sprawoz-
dania opiekunów. wtedy okaże się, czy system działa spraw-
nie, czy może potrzebne są zmiany legislacyjne, aby usprawnić 
pomoc poszkodowanym.

armia WeTeRANi| |
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flesz

SPOTKANIA

Z ARMIĄ

54

„sPoTKANIA z ARmIą” są dla dziennikarzy cywilnych niczym 
przejście na druGą stronę lustra. poznają to, co nieznane, 

niedostrzeGane. zaczynają rozumieć wojsko
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ogień, dym, przeszkody…
Napalmowy tor 
przeszkód hartuje ducha, 
kształtuje odwagę.

Kilkudziesięciu przedstawicieli 
prasy, radia, telewizji i mediów 

internetowych tym razem spotkało się 
z armią we wrocławiu – ważnym centrum 

szkolnictwa wojskowego. wizyta 
przebiegała pod hasłem „w kuźni kadr”.

b o g u S ł aw  P o L I t o w S K I
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Pisanie o armii jest trudne. wojsko to atrakcyjny temat 
dla mediów, niestety często pokazywane jest tylko 
przy okazji innego zdarzenia albo w kategoriach ta-
niej sensacji. z tego między innymi powodu dzienni-

karze zajmujący się sprawami armii często popełniają błędy. 
Mylą stopnie wojskowe, funkcje, stanowiska, nazwy sprzętu 
czy obserwowanych działań.

z inicjatywą, która miała pomóc im odnaleźć się w wojsko-
wej rzeczywistości, wystąpił dyrektor wojskowego Instytutu 
wydawniczego Marek Sarjusz-Wolski. wiosną 2010 roku 
zainicjował cykl imprez propagatorsko-edukacyjnych dla 
przedstawicieli mediów cywilnych pod nazwą „Spotkania 
z armią”. Poszczególne edycje wyjazdowych przedsięwzięć 
nazwano zagonami. w znaczeniu historycznym oznaczało to 
tyle, co rajd rozpoznawczy na nieznane terytorium. uprasz-
czając, spotkania takie są niczym przejście na drugą stronę lu-
stra, aby poznać to, co zazwyczaj niedostrzegalne.

zagon XI odbył się w ostatniej dekadzie maja. Kilkudzie-
sięciu przedstawicieli prasy, radia, telewizji i mediów interne-
towych tym razem spotkało się z armią we wrocławiu. Mia-
sto nad odrą postrzegane jest jako ważne centrum szkolnic-
twa wojskowego, dlatego wizyta przebiegała pod hasłem 
„w kuźni kadr”.

SzKoła eliT
Program trzydniowego zagonu obfitował w wiele atrakcji. 

Pierwszego dnia dziennikarze gościli w wyższej Szkole ofi-
cerskiej wojsk Lądowych. Dowiedzieli się, jakie są zasady 
naboru kandydatów na studia oficerskie, sposoby zdobywania 
szlifów, rodzaje kursów czy programy edukacyjne. Najwięk-
szą atrakcją okazała się jednak możliwość przeobrażenia się 
choć na chwilę w podchorążych i ćwiczenia wojskowego rze-
miosła w wybranych obiektach uczelni.

w hali, gdzie mieści się system szkolno-treningowy Śnież-
nik, dziennikarze obserwowali trening ogniowy drużyny pie-
choty. Poznawali możliwości trenażera oraz zasady odbywa-
nia strzelań. Później mogli już samodzielnie niszczyć cele na 
wirtualnym przedpolu.

Nie jest to wcale takie proste. trudno bowiem skupić się na 
zgrywaniu przyrządów celowniczych, gdy hełm ciągle spada 
na oczy, karabinek „kopie” w ramię, a cele wcale nie chcą stać 
nieruchomo. Na szczęście strzelania nie były oceniane. 

o tym, że żołnierka to wyczerpujące rzemiosło, uczestnicy 
spotkania ponownie przekonali się na basenie. okazało się, że 
pływanie w mundurze i pokonywanie w wodzie toru przeszkód 
z ciężkim karabinem w ręku wymaga niebywałej kondycji.

                                                    
na SaPerSKieJ ŚCieżCe

wielu dziennikarzy dopiero podczas drugiego dnia XI za-
gonu mogło przekonać się, co znaczą strach i dreszcz emocji. 
w centrum Szkolenia wojsk Inżynieryjnych i chemicznych 
samodzielnie pokonywali napalmowy tor przeszkód. w tej 
szkoleniowej placówce dowiedzieli się także sporo o słynnych 
improwizowanych urządzeniach wybuchowych, tak zwanych 
ajdikach, używanych często w afganistanie. Poznali budowę 
min pułapek, dowiedzieli się, ile trzeba przebiegłości, wiedzy 
i odwagi, aby takie niebezpieczne znaleziska zneutralizować 
i rozbroić. oficerowie zespołu rozminowania zadbali o ure-
alnienie zajęć. Dziennikarze mogli wchodzić do wnętrz do 
złudzenia przypominających warsztaty, w których afgańscy 

na chwilę 
przeistoczyli się  
w żołnierzy.  
PoKoNAlI oGIEń  
I Wodę. teraz 
wiedzą, czym  
jest wojsko

armia luDZie| |flesz SpOTKANiA Z ARMią| |
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terroryści przygotowują pułapki. Przekonali się, ile zasadzek 
minowych można zainstalować w pokoju zwyczajnego euro-
pejskiego mieszkania oraz jak bardzo w niebezpiecznej pracy 
pomagają saperom technika, a szczególnie zdalnie sterowane 
roboty i różnego typu wykrywacze.

W ŚWieCie KonSTruKToróW
o to, aby praca saperów stawała się łatwiejsza i bezpiecz-

niejsza, dbają między innymi naukowcy i konstruktorzy 
z wojskowego Instytutu techniki Inżynieryjnej. tę placówkę 
uczestnicy „Spotkań z armią” odwiedzili ostatniego dnia po-
bytu we wrocławiu.

Po zapoznaniu się ze strukturą wItI oraz jej historią dzien-
nikarze odwiedzili kilka laboratoriów, biur projektowych oraz 
pomieszczeń, gdzie testowane są prototypowe urządzenia.

Najatrakcyjniejszy był jednak pokaz zorganizowany przez 
pracowników instytutu na pobliskim placu ćwiczeń. Dzienni-
karze przekonali się między innymi, że współczesne pola mi-

flesz

nowe mogą być dozorowane i wcale niegroźne, że istnieją 
prototypy pojazdów gąsienicowych, które poruszają się pra-
wie bezgłośnie, napędzane silnikami elektrycznymi. zoba-
czyli również próbny egzemplarz polskiego wozu rozpozna-
nia saperskiego, zaopatrzonego w georadar i indukcyjny wy-
krywacz min. Przekonali się, że woda z brudnego stawu, 
przefiltrowana przez urządzenie wymyślone w wItI, bardzo 
szybko staje się krystalicznie czysta, nadająca się do picia.

trzydniowe wrocławskie „Spotkania z armią” spełniły 
oczekiwania. były dla dziennikarzy nie tylko chwilowym 
oderwaniem od pracy, lecz przede wszystkim miały walory 
poznawcze. Jak powiedział jeden z uczestników, zmieniły je-
go spojrzenie na wojsko, na żołnierski wysiłek i motywację.

zagon XI był również okazją do bliższego poznania poło-
żonego nad odrą ważnego wojskowego garnizonu. Jak poli-
czono, od pierwszego spotkania, wiosną 2010 roku, kilka-
dziesiąt jednostek i garnizonów wojskowych zwiedziło ponad 
pół tysiąca przedstawicieli różnych redakcji. 

Wrocławskich dziennikarzy interesował inicjator „spotkań z armią”. 
marek sarjusz-Wolski cierpliwie wyjaśniał cele tego przedsięwzięcia.

dla wojska ważna jest nie tylko współczesność. motywacji dodają dokonania poprzedni-
ków. Podczas „spotkań z armią” zawsze odwiedzamy sale tradycji jednostek i instytucji.

żołnierska 
codzienność to 

wyczerpujące 
treningi i szkolenia. 

Nie tylko zdobywanie 
wiedzy, lecz także 

kształtowanie ducha. 
czasami w dymie  

i ogniu…

 n



żołNIERzE 
– RAToWNIcy 
mEdyczNI 
nie są w niczym 
Gorsi 
od swych 
cywilnych 
koleGów

|armia RATOWNicTWO MeDycZNe| |
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Gdy krew 
zalewa

rewolucyjne zmiany zachodzące w łódzkim wojskowym 
centrum  Kształcenia Medycznego powinny wkrótce zaowocować kursami 
combat Medic. takimi z prawdziwego zdarzenia, łączącymi taktykę bojową  

z ratownictwem pola walki.

P I o t r  b e r N a b I u K

Przed rokiem, na pierwszym spotkaniu  
z komendantem łódzkiego centrum puł-
kownikiem zbigniewem aszkielańcem, 
więcej rozmawialiśmy o dość fantastycz-

nie brzmiących planach niż o otaczającej nas rze-
czywistości. bo ta nie wyglądała nazbyt zachęcają-
co – obiekt był w remoncie, wszędzie gruzy,  
a przyszłościowe wizje nowego gospodarza doty-
czące kształcenia nowoczesnych ratowników woj-
skowych wymagały nie tylko odkucia starych tyn-
ków, lecz także przebudowania sytemu szkolenia 
od fundamentów. ośrodek od lat wypuszczał bo-
wiem zastępy „medyków”, a siłom zbrojnym nie-
zbędny był combat Medic na miarę potrzeb opera-
cji afgańskiej i ewentualnych, przyszłych zdarzeń 
wojennych.  

Pomijając remonty budynków, działo się już 
wtedy też coś w realu, bo pojawiły się śmigłowiec 

i pierwszy transporter opancerzony, stanowiące za-
lążek przyszłego ośrodka szkoleniowego; pod 
okiem amerykańskich instruktorów szkolono 
pierwszych żołnierzy – ratowników cLS, czyli 
combat livesaverów; światło dzienne ujrzał też, za-
powiadający zmiany w podejściu do szkolenia, 
podręcznik „opieka nad rannym w warunkach po-
la walki – procedury dla żołnierzy”.  

Komendant, współautor dzieła, podkreślał, iż 
opisane w nim zasady i podane zalecenia wywo-
dzą się ze współczesnych doświadczeń bojowych 
polskich żołnierzy, a ponadto są spójne z procedu-
rami tactical combat casualty care, czyli ratow-
nictwa na polu walki. tak tłumaczył swą ideę: 

„Dotychczas uczyliśmy żołnierzy sztucznego 
oddychania, zabezpieczania złamań czy powstrzy-
mywania krwawienia w miejscu bezpiecznym,  
w komfortowej sytuacji. Kiedy jednak pododdział 
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znajduje się pod ostrzałem i są ranni, udzielanie pomocy wiąże 
się z realnym zagrożeniem życia również niosących pomoc. 
zatem, zanim przystąpimy do nauki podstaw medycyny pola 
walki, musimy uświadomić uczestnikom kursów i szkoleń, że 
przede wszystkim są żołnierzami i będą wykonywali zadania 
bojowe”.

Pułkownik aszkielaniec, przez lata szef służby zdrowia  
w 17 Międzyrzeckiej brygadzie zmechanizowanej, praktycz-
nego podejścia do ratownictwa pola walki uczył się w Iraku. 
zmiany, których zamierzał dokonać w swoim nowym gospo-
darstwie, uważał za konieczne i wymuszone przez życie: 

„tragiczne zdarzenia podczas operacji w Iraku, a następnie 
w afganistanie, otworzyły oczy zarówno dowódcom, jak  
i nam, medykom. Nagle się okazało, że nie sprawdzają się tra-
dycyjne sposoby ratowania życia. Musieliśmy wypracować no-
we, niespotykane wcześniej procedury postępowania dla ratow-
ników i żołnierzy”.

nie TylKo MediC
Dziś, po roku od tego spotkania, w łódzkim centrum wiele 

się zmieniło. Szkolenie kursowe w znacznej części przeniesio-
no z sal wykładowych, słuchacze nie są już jedynie słuchacza-
mi, gdyż pomoc niosą praktycznie, na ratowniczym torze prze-
szkód. to nowość! Na wygospodarowanej między budynkami 
przestrzeni urządzono transzeje oraz stanowiska dla pojazdów, 
między innymi czołgu t-72, brDM-ów, śmigłowca Mi-2 oraz 
wozu ewakuacji medycznej na podwoziu Kto rosomak. 
wkrótce dołączy do nich obiecany bojowy wóz piechoty.

Żołnierze pięciodniowe szkolenie cLS kończą egzaminem 
praktycznym – ćwiczeniami będącymi symulacją zdarzeń na 
polu walki. w czasie gdy udzielają pomocy rannym kolegom, 
muszą się jednocześnie dostosować do sytuacji taktycznej. za-
kładają opatrunki lub opaski uciskowe, następnie wyciągają po-
szkodowanych z niebezpiecznej strefy. Pod ostrzałem,  
z ciałem przyklejonym do ziemi, gdy nie ma nawet mowy  
o podniesieniu głowy, proste czynności stają się wyzwaniem. 
Pot zalewa oczy, a instruktorzy punktują po równo zachowanie 
bojowe i ratowanie ludzkiego życia. 

Nie koniec na tym. Ponieważ pojazd ewakuacyjny czy śmi-
głowiec w praktyce nie zawsze mogą dotrzeć bezpośrednio do 
miejsca zdarzenia, zgodnie ze scenariuszem należy pokonać  
z rannym na noszach wspomniany tor, najeżony przeszkodami, 
i przekazać poszkodowanego w jak najlepszym stanie medy-
kom. Fantom ewakuacyjny, którego ze względu na bezpieczeń-
stwo dźwigają zamiast człowieka, waży od 90 do 120 kilogra-
mów. wtedy dopiero wielu zdaje sobie sprawę z tego, że 
ratownik pola walki powinien być wyjątkowo silny i znakomi-
cie przygotowany fizycznie. 

WSParCie leKarSKie 
Koncepcja urealnienia i poszerzenia zakresu szkolenia  

w niesieniu pomocy medycznej na polu walki znajduje od-
zwierciedlenie w dalszej części ćwiczeń ratowników na torze 
przeszkód. akcja bowiem nie kończy się na wezwaniu medeva-
ca i zapakowaniu poszkodowanego do wozu ewakuacji me-
dycznej (weM) czy do śmigłowca. Koncepcja rozwoju syste-
mu szkolenia w łódzkim centrum idzie znacznie dalej.

rosomak z rannymi podjeżdża do zestawu kontenerowo-na-
miotowego stanowiącego pierwszy poziom ewakuacji medycz-
nej, gdzie poszkodowanych przejmują lekarze. 

Pułkownik aszkielaniec ten pomysł zaczerpnął z własnego 
doświadczenia ze służby w operacji irackiej: 

„Miałem tam w zespole anestezjologa i chirurga – dwóch 
lekarzy z armenii, dzięki którym mogłem wzmocnić pierw-
szy poziom pomocy medycznej, a to pozwalało mi znacznie 
poszerzyć zakres zabiegów. w centrum chcemy więc również 
rozbudować bazę medyczną pierwszego poziomu dzięki 
wstawieniu między innymi specjalistycznego sprzętu aneste-
zjologicznego”.

w zestawie namiotowo-kontenerowym centralne miejsce 
zajmuje stół operacyjny. teraz leży na nim manekin upozoro-
wany tak, żeby wyglądał na szczególnie ciężki przypadek  
– obie nogi amputowane, ciężkie zranienia głowy. Poza tym 
wszędzie wokół monitory, komputery, mnóstwo medycznej 
elektroniki… 

Przewodnikiem po obiekcie jest major lekarz Bartosz  
żakowski, kierownik cyklu chirurgii polowej: 

„Na etapie pierwszej pomocy medycznej możemy dokonać 
drenażu opłucnej, odbarczenia odmy prężnej, jesteśmy w stanie 
udrożnić drogi oddechowe, przeprowadzić intubację, opatrzyć 
amputowane kończyny, a także zrobić badania”. 

Lekarz przy tym objaśnia, iż często po wypadkach komuni-
kacyjnych czy detonacjach ładunków na polu walki pozornie 
nic złego z człowiekiem się nie dzieje, ale w wyniku uszkodze-
nia śledziony lub wątroby może dojść do krwotoku wewnętrz-
nego. urządzeniem znakomicie wspomagającym lekarzy na 
tym etapie jest FaSt, aparat do badania uSg, do szybkiej dia-
gnostyki ratowniczej. z misyjnych doświadczeń wynika, że 
mógłby być zainstalowany w śmigłowcu czy rosomaku, szko-
lenie w jego obsłudze powinien zaś przejść każdy członek per-

armia RATOWNicTWO MeDycZNe| |

Transformacje 
zachodzące w łódzkim 

ośrodku mają charakter 
rewolucyjny: 

pojawił się park 
pojazdów bojowych, 

mamy fantomy 
najnowszej generacji 

i ludzi łączących 
medycynę ratowniczą 

z potrzebami pola walki.
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sonelu już od poziomu ratownika medycznego. chodzi bo-
wiem, zdaniem łódzkich specjalistów, o skrócenie czasu, który 
upływa od zdarzenia do zaawansowanej diagnostyki medycznej 
i udzielenia lekarskiego wsparcia. 

JaK STrażaCy
Doświadczenia z operacji bojowych, bo na nich wszystko się 

w wcKM dziś opiera, stawiają przed ratownikami również za-
dania dość daleko odchodzące od udzielania pomocy medycz-
nej. Niejednokrotnie bowiem, w operacjach irackiej i afgań-
skiej, w dramatycznych okolicznościach nie można było 
ewakuować ludzi z pojazdów... z przyczyn technicznych. Mię-
dzy innymi w afganistanie zdarzyło się, że mimo wielkiego 
wysiłku i licznych zabiegów, nie udało się wydobyć żołnierza 
spod przewróconego rosomaka.

teraz wojskowi ratownicy medyczni ćwiczą na nieodległym 
od centrum poligonie w Jeżewie elementy ratownictwa tech-
nicznego, wysokościowego i chemicznego. często wspólnie  
z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, z którymi 

być może przyjdzie im działać w przypadku katastrof czy klęsk 
żywiołowych. 

Między innymi trenują wspólnie techniki linowe, znakomi-
cie przygotowujące nie tylko do działania w górach czy na 
budynkach, lecz także do akcji z użyciem śmigłowca. wpro-
wadzono również typowo „strażacki” element szkolenia, wy-
dobywanie i ewakuację ludzi z pojazdów. obejmuje on za-
równo typowe wypadki drogowe, gdzie za pomocą specjali-
stycznych urządzeń „wycina” się zakleszczone ofiary, jak 
i wydobywanie rannych z wojskowych pojazdów używanych 
w warunkach bojowych. 

Do szkolenia z użyciem pojazdów osobowych służy wrak 
nubiry. wkrótce będą mogli skorzystać także z niewielkiego 
autobusu, wykorzystywanego do treningów ewakuacji poszko-
dowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

PraWie CzłoWieK 
Przed rokiem, w centrum, jedną z barier rozwoju nowocze-

snej koncepcji stanowił brak najnowszych technologii,  
a szczególnie nasyconych elektroniką symulatorów, do prowa-
dzenia zabiegów ratowniczych. Dzięki współpracy i wsparciu 
Inspektoratu wojskowej Służby zdrowia, głównie oddziału 
szkolenia, udało się wyposażyć centrum w informatyczno-
-elektroniczne cuda.

Przebojem jest i-StaN, wielki, zwalisty facet, nieforemny  
i po prostu brzydki, ale to nie uroda ma być jego główną zale-
tą. Jedno z najbardziej zaawansowanych „urządzeń” do symu-
lacji medycznych stanowi cud techniki. Program komputero-
wy ożywiający jego „organizm” został oparty na fizjologii 
człowieka i pozwala zaaplikować ćwierć tysiąca scenariuszy 
sytuacyjnych, każdy w przeróżnych wariantach, co w sumie 
daje kombinację tysięcy dolegliwości i stanów chorobowych, 
łącznie z urazami spotykanymi na polu walki. od przypad-
ków najprostszych, z myślą o wprawiających się dopiero 
w rzemiośle ratowników, po niezwykle złożone – dla do-
świadczonych lekarzy specjalistów. 

Po włączeniu jednego z najmniej skomplikowanych scena-
riuszy żołnierz ratujący i-StaN-owi życie może odbarczyć od-
mę albo zatamować krwawienie. o znacznie szerszych możli-
wościach „prawie człowieka” opowiada major lekarz rafał 
Szadkowski: 

„w symulatorze zachodzą wszystkie procesy życiowe – od-
dycha, poci się, unosi się jego klatka piersiowa, słyszalne są 
szmery oddechowe, dostaje również drgawek, mruga oczami, 
jego źrenice reagują na światło. Może mieć odmę, zawał albo 
wstrząs anafilaktyczny po podaniu leku lub użądleniu osy.  
w kolejnym prostym scenariuszu następuje obfite krwawienie 
z rany, w efekcie i-StaN-owi spada ciśnienie i tętno... Każda 
czynność, każde dotknięcie czy podanie leku są zapisywane  
w pamięci wraz z reakcją, co wyklucza pomyłki w ocenie dzia-
łania. Jest przypadek, rozpoznanie, działanie i omówienie błę-
dów. Ludzie na swoich błędach się uczą, bo jeśli ratownik nie 
zareaguje prawidłowo, nie poda mu płynów i leków, to gwał-
townie spada saturacja, czyli wysycenie krwi tlenem. w konse-
kwencji «poszkodowany» wpada we wstrząs. Jeśli nadal nie 
otrzyma fachowej pomocy, to umiera”. 

Do pomieszczenia, w którym znajduje się symulator, wcho-
dzi od dwóch do czterech żołnierzy ratowników, którzy muszą 
zmierzyć się z nierozpoznaną sytuacją. zaczynają od oceny 
stanu zdrowia. Jeśli jest pacjent jest przytomny, zadają pytania, 
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FANTom EWAKUAcyjNy 
waży od 90 do 120 
kiloGramów. dlateGo 
ratownik pola walki 
powinien być wyjątkowo 
silny i znakomicie 
przyGotowany fizycznie 
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na które odpowiada znajdujący się w sąsiednim pomieszczeniu 
instruktor, mający podgląd za pośrednictwem kamery i wykres 
czynności życiowych na komputerze. tam też pozostała część 
grupy obserwuje na monitorach poczynania kolegów. 

Do mniej zaawansowanego szkolenia służą znacznie prost-
sze, ale równie realistyczne fantomy ambu Men. w trakcie re-
suscytacji reagują na uciski klatki piersiowej i wdmuchnięcia 
powietrza do płuc, identycznie jak człowiek. zabieg trwa nie-
jednokrotnie kilkadziesiąt minut, ratownik zaczyna się mę-
czyć... i opierać na pacjencie. Każda czynność jest odzwiercie-
dlana na skali monitora określającego prawidłowość działania, 
a na zakończenie zabiegu ratowniczego podaje się wydruk. 
Nikt nie może więc powiedzieć, że wykonywał procedury po-
prawnie, tylko instruktor był złośliwy. 

wkrótce do rodziny symulatorów powinien 
dołączyć cezar, zawansowany technologicznie 
jak i-StaN, a ponadto odporny na złe traktowa-
nie, między innymi na silne wstrząsy, a nawet  
zanurzenie w wodzie.

KonieC aBSurdu
wojskowe centrum Kształcenia Medycznego 

zbliża się powoli do światowych standardów. 
Jednakże ani rewolucja szkoleniowa, ani nasyce-
nie techniką nie podniosłyby prestiżu ośrodka, 
gdyby ratownika wojskowego nie usytuowano 
odpowiednio w przestrzeni zawodowej. Podpuł-
kownik Marzanna rosińska, szefowa dydakty-
ki, mówiła przed rokiem o absolutnej konieczno-
ści rozwiązania tej kwestii: 

„Nasi żołnierze, ratownicy medyczni, nie są  
w niczym gorsi od swych cywilnych kolegów. 
Po zakończeniu kursu powinni więc otrzymy-
wać od nas dokumenty uznawane również poza 
wojskiem. w praktyce zamiast certyfikatu ra-
towniczego dostają jedynie zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Mimo że pacjent jest taki sam, taka sama jest medycyna, tylko 
na polu walki mamy bardziej złożone, znacznie trudniejsze sy-
tuacje i przypadki”.  

by nie być gołosłowną, podpułkownik rosińska podała za 
przykład prowadzony w centrum kurs kwalifikowanej pierw-
szej pomocy (KPP), na którym obowiązują taka sama liczba 
godzin oraz identyczna tematyka jak na kursach cywilnych, 
a wszystko odbywa się w zgodzie z rozporządzeniem ministra 
zdrowia. 

w czym więc był problem? otóż, jak to zwykle bywa, w nie-
doskonałości przepisów i w braku odpowiednio wykwalifiko-
wanego fachowca. certyfikację uczestników kursów muszą bo-
wiem prowadzić lekarz anestezjolog lub specjalista medycyny 
ratunkowej. a takiego specjalistę do wojska niełatwo było po-
zyskać. 

trudne nie znaczy niemożliwe. od stycznia 2012 roku już 
certyfikowane kursy KPP prowadzi w centrum kapitan Janusz 
Kuzmecki, anestezjolog, lekarz wojskowy z wieloletnią prak-
tyką. w komisji organizującej egzaminy zasiada zaś doktor  
Paweł ziółkowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie medy-
cyny ratunkowej. Dzięki spełnieniu formalnych wymogów  
i pozyskaniu autorytetów udało się podnieść rangę kursu, jego 
absolwenci uzyskują tytuł ratownika i uprawnienia honorowane 
również poza „polem walki”. 

armia luDZie| |armia RATOWNicTWO MeDycZNe| |

Komendant zbigniew aszkielaniec daleki jest od święto-
wania sukcesu, bo jeszcze wiele trzeba zrobić, zmiany zaś bę-
dą się dokonywały nieustannie. to, co się już udało, to pozy-
skanie odpowiednich ludzi, otwartych na wyzwania, do-
świadczonych, myślących kategoriami potrzeb wojska. wy-
mienia długą listę lekarzy i ratowników, w których znajduje 
największe oparcie – majorowie Bartosz żakowski, kierow-
nik cyklu chirurgii Polowej, rafał Szadkowski, kierownik 
cyklu Medycyny ratunkowej i Katastrof, andrzej Pielowski, 
kierownik cyklu oPbMar i epidemiologii wojskowej, sier-
żant anita Podlasin, instruktor cyklu Medycyny ratunkowej 
i Katastrof, plutonowa Monika Trajdos kierownik kursu 
cLS, wreszcie plutonowy Jerzy Kuleczka, instruktor cyklu 
oPbMar i epidemiologii wojskowej. 

Do tego grona należy również starszy 
chorąży leszek Świerczyński, instruktor  
– ratownik medyczny. Prowadzi on szkole-
nia w centrum, a ponadto, jak jego kole-
żanki i koledzy, praktykuje w pogotowiu 
ratunkowym. Najcenniejszą praktykę odbył 
jednakże podczas X zmiany PKw w afga-
nistanie: 

„chciałem koniecznie doświadczyć, jak 
dobrze mi już znana teoria tactical combat 
casualty care funkcjonuje w rzeczywisto-
ści operacji bojowej, jak tam powinni dzia-
łać ratownik medyczny i combat livesaver. 
Stacjonowałem w ghazni, pełniłem służbę 
w szpitalu, ale także dość często jeździłem 
na patrole z zespołami bojowymi. udziela-
łem pomocy na polu walki, pod ostrzałem, 
w nocy wzywałem medevac i przekazywa-
łem załodze rannego, a w trakcie dyżuru  
w szpitalu niejednokrotnie przyjmowałem 
na „traumie” od medevaca rannych. zrzą-

dzeniem losu wykonałem kompletny program ratowniczy, ja-
ki sobie założyłem przed wyjazdem z kraju”.

CoMBaT MediC 
Komendant zamierza wykorzystać doświadczenia bojowe 

chorążego Świerczyńskiego, między innymi w przygotowaniu 
kolejnego obiektu do szkolenia: 

„Dysponujemy ponadtysiącmetrowym magazynem, który 
umożliwia urządzenie ośrodka pozwalającego na rozgrywanie 
scenariuszy pola walki. Żołnierze, działając zgodnie z zasada-
mi taktyki, będą na swej drodze napotykali fantomy symulują-
ce rannych, rozpoznawali sytuację, udzielali im pomocy. gdy 
wyłączymy światło, rozpoczną działania w warunkach noc-
nych, z wykorzystaniem noktowizji. Potrzebne będą do tego fa-
buły tworzone z wykorzystaniem realnych doświadczeń”.

takich planów jest więcej. wkrótce instruktorzy centrum 
zostaną rzuceni na głęboką wodę, gdyż przyjęli od ameryka-
nów zaproszenie do grafenwöhr, na wrześniowe zawody ra-
townicze. to nie będzie jedynie rywalizacja w nalepianiu pla-
stra, wśród morderczych konkurencji znajduje się między in-
nymi marsz na 19,2 mili połączony ze strzelaniem. będzie to 
próba generalna przed wprowadzeniem do szkolenia  
w wcKM kursów combat Medic. takich z prawdziwego 
zdarzenia, na których nauce ratowania życia towarzyszyć będą 
elementy taktyki połączone z wielkim wysiłkiem.                  n

WKRóTcE 
INsTRUKToRzy 
cENTRUm 
zostaną rzuceni 
na Głęboką 
wodę,  
Gdyż przyjęli  
od amerykanów 
zaproszenie  
do Grafenwöhr 
na wrześniowe 
zawody 
ratownicze
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pułkownik dyplomowany 
pilot krystian zięć

eDuKAcjA wojSKowA: wyższa szkoła oficerska 
sił powietrznych, uniwersytet opolski, akademia 
obrony narodowej.
uDzIAł w ćwIczenIAch: tactical leadership 
programme, tiger meet, frisian flag.
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zoSTAłeM żołnIerzeM, bo… 
chciałem być pilotem myśliwskim.

Moje nAjwIęKSze Służbowe 
oSIągnIęcIe: to gdzie jestem.

gDybyM nIe zoSTAł żołnIerzeM… 
i tak byłbym dziś pilotem myśliwskim.

w uMunDurowAnIu polSKIego żołnIerzA poDobA 
MI SIę… to mój mundur i jestem z niego dumny.
MojA ulubIonA broń I DlAczego: 
działko Vulcan – bez komentarza.

zA DzIeSIęć lAT bęDę… 
jeszcze nie podjąłem 
decyzji.

gDybyM Mógł zMIenIć coś w wojSKu… 
to zmieniłbym szybkość zmian.

Moje hobby: moja rodzinka.
Mój ulubIony zeSpół Muzyczny: linkin park.

zA DzIeSIęć lAT nASze wojSKo… będzie wiodło prym 
wśród najlepszych.

MojA oSTATnIA śreDnIA ocenA 
z egzAMInu z wF: 5

TrADycje wojSKowe: 
nie mam.
Moją pIerwSzą 
jeDnoSTKą był… 
11 „Gwardyjski” pułk lotnictwa 
myśliwskiego we wrocławiu.

MoIM nAjlepSzyM 
przełożonyM był…  
było ich kilku, na pewno 
zapamiętam pułkownika 
wojciecha krupę.

rocznik 1972, miejsce urodzenia: chorzów. Dowódca 32 bazy Lotnictwa taktycznego w łasku
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dlaczego żołnierzy GroM trzeba desantować z tak du-
żych wysokości?

trudno sobie wyobrazić zrzucanie operatorów metodą „na 
linę”, stosowaną w wojskach desantowych. by uniknąć zde-
maskowania, musimy wykonywać skoki z wysokości 10 ty-
sięcy metrów, czyli takiej, na jakiej latają samoloty pasażer-
skie. wówczas statek powietrzny nie zwraca niczyjej uwagi. 
odrywają się od niego niewidzialne na ekranach radarów 
punkciki skoczków, którzy opadają z prędkością ponad 
200 kilometrów na godzinę i otwierają czasze albo tuż nad 
ziemią (haLo), albo niemalże natychmiast (haho) i wyko-
nują wielokilometrowy przelot.

a to już strefa śmierci, ponad kilometr wyżej od szczytu 
everestu.

to jest rzeczywiście trochę tak, jakby ludzie wspinający się 
dotąd w alpach zaatakowali nagle himalajskie ośmiotysięcz-
niki. Podczas takiego skoku w krótkim czasie jesteśmy nara-
żeni na gwałtowne zmiany ciśnienia i temperatury.  

Czy występują tu podobne zagrożenia, jak w trakcie nur-
kowania na dużych głębokościach? 

Jest pewna analogia związana z reakcją na zmianę ciśnie-
nia, jednak skutki błędów popełnionych w czasie nurkowania 
dają o sobie znać niemalże natychmiast, a tu mogą się kumu-
lować i pojawić po latach w postaci uszkodzenia kręgosłupa 
i stawów. wcześniej nie brano tego pod uwagę, bo skoki wy-
konywano poniżej strefy zagrożenia, czyli z około 7,5 tysiąca 
metrów. Jakiekolwiek uszkodzenia aparatury powyżej tej wy-
sokości również wiążą się z zagrożeniem życia. 

Jak wyglądały przygotowania do tak skomplikowanego 
i ryzykownego przedsięwzięcia?

trochę jak do lotu w Kosmos. wszystko musiało być pre-
cyzyjnie zaprojektowane pod kątem rozhermetyzowania ka-
biny – zaplanowane zużycie tlenu, a także odpowiednio opra-
cowane uzbrojenie automatu awaryjnie otwierającego spado-
chron, żeby dekompresja w samolocie go nie uruchomiła. 
Należało się nauczyć desaturacji, czyli wypierania gazów 
z organizmu przed znalezieniem się na wysokości. 

W Polsce nikt wcześniej takich skoków nawet nie próbo-
wał? 

trwały już wówczas we wrocławskim zmechu prace, któ-
rymi kierował podpułkownik leszek Plezia. cenne, ale nie-

armia luDZie| |

Skok z Everestu
Laureat buzdygana Jarosław Garstka „Siwy”  

opowiada Piotrowi Bernabiukowi  
o swej żołnierskiej przygodzie. 
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pokrywające się w pełni z moją koncepcją. odpo-
wiadające nam doświadczenie, zarówno jeśli cho-
dzi o skoki, sprzęt, jak i metodykę szkoleniową, 
mieli amerykanie. 

Skopiowaliście ich model?
Do pewnego stopnia z zakresu metodyki szko-

lenia oraz spraw podstawowych i oczywistych. 
w dziedzinie oprzyrządowania i techniki skoków 
z takich wysokości poszliśmy własną drogą. 

od czego zaczęliście? 
od podstaw. Fantastyczne efekty przyniosło 

wprowadzenie systemu aFF [przyspieszony kurs 
płaskiego spadania], popularnego już wówczas na 
zachodzie. adept od początku wykonywał skoki 
z 4 tysięcy metrów, w towarzystwie instruktorów, 
a potem na ziemi analizował nagrany obraz ze 
swoich wyczynów.  

Czy po przełomie w szkoleniu nastąpiła rów-
nież rewolucja sprzętowa? 

wprowadziliśmy między innymi czasze hybry-
dowe, w których górny płat nie miał przepusz-
czalności powietrza, co pozwalało lądować skocz-
kom z dużym obciążeniem na zrzutowiskach po-
łożonych na znacznych wysokościach.

Czy również w takich warunkach, jakie panu-
ją w afganistanie?

właśnie o to chodziło. wcześniej brytyjczycy, 
wykorzystujący czasze starego systemu, porozbi-
jali się tam, odnieśli kontuzje. Należało wycią-
gnąć wnioski z ich przykrego doświadczenia. 

Jak często wykonuje się skoki z takich wyso-
kości? 

Sporadycznie. Na całym 
świecie trening haho i haLo 
jest prowadzony w bezpiecz-
nych granicach, z wysokości do 
7,5 tysiąca metrów.

Wreszcie przychodzi mo-
ment...

…w którym należy zaplano-
wać i wykonać skok z 10 tysię-
cy, żeby ludzie poznali jego 
smak, żeby sprawdzić współ-
działanie z załogami samolotów 
i zarazem system.

ależ to musi być wielkie prze-
życie! 

Nie do opisania! 

Czy jesteście jedyni w na-
szych siłach zbrojnych, któ-
rzy wykonują skoki Halo 
i HaHo? 

Już nie jesteśmy jedyni. ogólnie powiem, że 
w tym projekcie biorą udział żołnierze wojsk 
Specjalnych.

Podpułkownik Jarosław Garstka to zarazem 
cywilny skoczek spadochronowy i instruktor 
aFF, znany w środowisku pod pseudonimem 
„Siwy”. Czy przynależność do obu światów po-
mogła w realizacji wojskowego projektu? 

Pomogła mi ogromnie współpraca z aeroklu-
bem warszawskim oraz ze znakomitym specjali-
stą arkiem Wantołą. wspólnie szukaliśmy też 
możliwości przełożenia uprawnień wojskowych 
na cywilne. Ponieważ ich nostryfikacja nie była 
możliwa, rozpoczęliśmy procedurę od początku 
i po dwóch latach instruktorzy wojskowi uzyskali 
uprawnienia tandem pilotów oraz instruktorskie 
w szkoleniu aFF.  

uprawianie spadochroniarstwa w cywilu wiąże 
się z kosztami. Czy trzeba było sięgnąć do wła-
snej kieszeni? 

tak, ale to się opłaciło, bo od razu widziałem 
wielki postęp, zaczęliśmy się szybko rozwijać. 
wielu instruktorów wojskowych idzie dziś na-
szą drogą, korzystając z najnowocześniejszych, 
certyfikowanych przez urząd Lotnictwa cywil-
nego cywilnych ośrodków spadochronowych, 
tak zwanych stref zrzutu, w warszawie, Piotr-
kowie trybunalskim, włocławku czy zielonej 
górze. 

żołnierz instruktor wykonuje rocznie zgodnie 
z normą dwadzieścia skoków. niewiele więcej 
niż zawodnik wyczynowy w jeden dzień… 

Dziś, gdy do treningu wykorzystujemy tune-
le aerodynamiczne, liczba wykonanych skoków 
niekoniecznie jest miarą umiejętności i wy-
szkolenia. 

Taki tunel powstaje w ośrodku Szkolenia ae-
romobilnego i Spadochronowego w leźnicy 
Wielkiej. Słyszałem już zarzuty, że obiekt nie 
będzie wykorzystany w stu procentach, gdyż 
wojsko nie może prowadzić działalności ko-
mercyjnej.

Nie potrafię powiedzieć, dlaczego regulacje 
prawne zabraniają wojsku prowadzić działalno-
ści zarobkowej. Niemniej ośrodek jest wojsku 
potrzebny, stanowi jedyne rozwiązanie pozwa-
lające właściwie przygotować skoczków woj-
skowych do wykonywania przerzutów metodą 
spadochronową. Dzięki własnemu tunelowi 
podniesiemy także poziom bezpieczeństwa 
szkolenia i, w konsekwencji, wykonywania za-
dań bojowych. 

na czym polega fenomen tego urządzenia? 
Skoczka unoszącego się na poduszce po-

wietrznej można szkolić w tunelu z pełnym wy-

p o d p u ł k o w n i k
j A R o s ł A W 
G A R s T K A

zdobywca buzdygana, nagrody polski 

zbrojnej. jeszcze jako podchorąży wyż-

szej szkoły oficerskiej wojsk zmechanizowa-

nych, ale już w stopniu podporucznika, apliko-

wał do jednostki Grom. przeszedł selekcję, 

służył w szturmie, jako szef sekcji spadochro-

nowej, a zarazem zaawansowany instruktor 

spadochronowy przygotował i wprowadził w 

życie system desantowania zespołów bojo-

wych z dużych wysokości. dowodził zespołem 

bojowym w operacji afgańskiej. po powrocie z 

misji objął stanowisko zastępcy dowódcy jed-

nostki Grom. służbę wojskową zakończył 

w połowie 2012 roku.

w i z y t ó w k a

armia
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posażeniem, w warunkach symulujących wolne spadanie, 
niemal na bojowo. Nie jest to więc zabawa  czy wyrzuca-
nie pieniędzy. 

a nie moglibyśmy nadal jeździć do niemiec czy Czech?
Jeśli przeliczyć to na złotówki, może się okazać, że opła-

ciłoby się jeździć do sąsiadów. zważywszy jednak, że żoł-
nierz jednostki groM pół roku spędza na misji, po czym 
wraca i w ciągu trzech miesięcy ma odtworzyć zdolność bo-
jową, po odpowiednim treningu, nie mamy czasu na wy-
cieczki. grupa, z którą byłem na misji, wróciła w kwietniu, 
a w grudniu leciała znów do afganistanu. a przecież trzeba 
dojść do siebie, uporządkować sprawy rodzinne i domowe. 
Do tego dochodzą rozliczenia, komisja lekarska, kolejne 
certyfikacje…  

W pierwszej wersji tunel miał powstać przy jednostce 
GroM. 

bardzo dawno temu, gdy poza Szwajcarią nie było w euro-
pie takich tuneli, mówiłem o takiej potrzebie. trafiłem na 
mur. teraz nikt się już chyba nie odważy zaprzeczyć, że tunel 
powinien zostać wtedy wybudowany.  

Wyjdźmy jeszcze na chwilę z tunelu. W przestworzach 
dzieją się rzeczy wręcz fantastyczne – są między innymi 
freefly, cudowne akrobacje w przestrzeni, w big way ukła-
da się już kilkusetosobowe formacje, z kolei na otwartych 
czaszach najlepsi, lecąc tuż nad ziemią, osiągają prędkość 
ponad stu kilometrów na godzinę. Co nam się z tego 
w wojsku przydaje? 

Dzięki podniebnym „zabawom” powstaje nowa jakość. 
Skoczkowie się doskonalą, osiągają niesamowitą kontrolę nad 
własnym ciałem w powietrzu. w wojsku, kiedy skaczemy 
w grupach, nie łączymy się wprawdzie w formacje i nie ukła-
damy figur, ale żołnierz musi pilnować swojego miejsca w ze-
spole i umieć utrzymywać stały dystans do kolegów, aby nie 
stwarzać zagrożenia.

Czy „szybkie spadochrony” również mają wojskowe za-
stosowanie? 

Skacząc z wojskowym spadochronem hybrydowym, ob-
ciążonym sprzętem i bronią, również rozpędzamy się do 
bardzo dużej prędkości. Lądowisko powinno więc być od-
powiednio długie, aby ją wytracić. w uproszczeniu, spado-
chroniarz ląduje wówczas jak samolot, a nie „siada” jak 
śmigłowiec. 

dlaczego wojskowi skoczkowie coraz częściej korzystają 
również z cywilnych statków powietrznych? Przecież ma-
my swoje.

ograniczenia w nalocie wojskowym są na tyle dotkliwe, że 
nie pozwalają na utrzymanie wymaganego poziomu wyszko-
lenia, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie 
przerzutu w warunkach bojowych. a samoloty cywilne są 
tańsze, zawsze dostępne i przylecą tam, gdzie chcemy, jeśli 
zezwalają na to przepisy lotnicze.

odchodzi Pan wkrótce ze służby. To ostatnia okazja, by 
poruszyć wątek osobisty. Mam tu bardzo ciekawy cytat: 
„Służba na orP «Warszawa» nie była lekka ani łatwa 

i na dodatek wcale mnie nie fascynowała”. Czy to właśnie 
brak morskich fascynacji otworzył drogę do jednostki 
GroM?  

Dokładnie tak było. czyniłem starania o przeniesienie 
do jednostki specjalnej, nawet nie do końca wiedząc, na 
czym taka służba polega. Moje wnioski odrzucano, więc 
zacząłem je powielać co tydzień. wreszcie dowódca okrę-
tu, mając tego dość, poparł wniosek, dzięki któremu trafi-
łem do wyższej Szkoły oficerskiej wojsk zmechanizowa-
nych we wrocławiu. 

a w tej szkole, o ile wiem, od lat działało naukowe koło 
podchorążych o profilu spadochronowym? 

Jako debiutant w tej dziedzinie nie miałem wielkich szans, 
by się znaleźć w NKP, bo miejsc było ledwie kilka, konkuren-
ci zaś wykonali już w cywilu po kilkaset skoków.

Szanse liczone w promilach…
Każdy promil należy wykorzystać. byłem na tyle konse-

kwentny i uparty, że jeszcze w szkole wykonałem ponad sto 
skoków i zostałem instruktorem spadochronowym.

Taki dorobek otwierał wówczas młodemu oficerowi drogę 
do wojsk powietrznodesantowych. 

z pewnością, tyle że w 1994 roku dowiedziałem już o jed-
nostce groM – przy okazji jej wylotu na haiti – więc wyty-
czyłem sobie nowy cel. Nie spodziewałem się jedynie tego, 
że zrealizuję go jeszcze w trakcie nauki w szkole.

Podchorąży Garstka wymyślił sobie służbę w elitarnej 
jednostce GroM, więc przysłano mu zaproszenie. Czy 
tak to było? 

Niemalże. ogłoszono wyjazd grupy podchorążych do war-
szawy, na egzaminy do bliżej niesprecyzowanej jednostki Mi-
nisterstwa Spraw wewnętrznych. wiedziałem, że groM 
znajduje się w MSw, postanowiłem więc za wszelką cenę za-
łapać się na tę próbę.

W listopadzie 1995 roku spotkaliśmy się w Bieszczadach 
na selekcji przypominającej akcję filmu sensacyjnego. 
Mróz, śnieg, a tu, po pięciu dniach morderczych marszów, 
biwaków pod gołym niebem, gdy wszyscy szykowali się na 
tradycyjny maraton…

byłem do selekcji świetnie przygotowany, założyłem 
ponadto, że albo ją ukończę, albo mnie stamtąd wywiozą. 
a tu niespodziewanie zapakowano nas do przegrzanego 
autobusu, zaparzono, a potem wywalono w Mucznem na 
śnieg, i kazano stawić się w rabem za dwadzieścia cztery 
godziny. 

dziś, Gdy do treninGu 
wykorzystujemy TUNElE 
AERodyNAmIczNE, liczba 
wykonanych skoków 
niekoniecznie jest miarą 
umiejętności 
i wyszkolenia

armia luDZie| |



numer 4 | lipiec 2012 | polska zbrojna 67

należało pokonać całe Bieszczady, a za grupką straceń-
ców ruszył pościg. Byliście tropioną zwierzyną, bez praw 
i, wydawało się, że również bez szans…

ucieczka i pościg zamiast marszu… bardzo siadła nam 
wszystkim psychika. Postanowiłem jednak trzymać się słów 
instruktora – szefa selekcji: „wolno wszystko, nie można je-
dynie zabijać”. takie podejście dawało pewną nadzieję…  

z blisko setki do krzyża w rabem dotarło jedynie siedmiu. 
Miejsce wyznaczone przy krzyżu minąłem trzykrotnie. Do-

piero za czwartym razem, nadkładając wiele kilometrów, tra-
filiśmy z kolegą dokładnie.   

Czy po selekcji cel został wreszcie osiągnięty?
Po roku zostałem szturmowcem, znalazłem się w sercu jed-

nostki groM, zaczęła się ciężka i odpowiedzialna praca. 
wkrótce pojechaliśmy na misję do Slawonii.

a jak to się stało, że dość szybko znalazł się Pan poza ze-
społem szturmowym?  

robiliśmy swoje, gromadziliśmy wiedzę i doświadczenia, 
a na stanowiska operacyjne, wspomagające działanie, przy-
chodziły osoby z zewnątrz, często nawet z niewielkim poję-
ciem o naszej pracy. I miały największy wpływ na funkcjono-
wanie jednostki. Mnie się to nie podobało. 

W wojsku żołnierzowi często się coś nie podoba. i niewiele 
z tego wynika. 

gdy się z czymś nie zgadzam, podejmuję działania, by to 
zmienić. Przy pierwszej okazji przeniosłem się do sekcji ope-
racyjnej. Dziś jest to oczywiste, że doświadczeni oficerowie 
szturmowi, idąc drogą, którą wskazałem, pomagają w prawi-
dłowej pracy jednostki.

Jak długo szturman jest w stanie przerzucać kwity?
wytrzymałem rok, po czym doszedłem do wniosku, że 

zwariuję, jeśli zostanę tam dłużej. 

Trzeba było uciekać! dokąd? 
w 2002 roku zwalniało się miejsce szefa wydziału spa-

dochronowego. Spytano mnie, czy dam sobie radę na tym 
stanowisku i z jakich wzorców będę korzystał. Powiedzia-
łem, że dam radę, a ponieważ właściwych wzorców w pol-
skiej armii nie było, więc będę pracował według własnej 
koncepcji. 

o sukcesie tej koncepcji rozmawialiśmy. Przed objęciem 
stanowiska zastępcy dowódcy jednostki wrócił Pan na 
krótko do zespołu bojowego. Takie powroty nie są w prak-
tyce GroM codziennością. Trzeba osiągnąć znakomitą 
formę fizyczną, strzelecką, zgrać się z zespołem. 

Marzyłem o powrocie. gdy zaszła taka potrzeba, wróciłem. 
wyjechałem do afganistanu jako dowódca samodzielnej grupy 
zadaniowej i wydaje mi się, że nie zawiodłem swoich kolegów.

a teraz, można rzec, że w najlepszym momencie, przy-
szedł czas pożegnania… 

Mam nadzieję, że formalne odejście ze służby, wymuszone 
przez los, nie zamknie definitywnie wojskowego i spadochro-
nowego rozdziału mojego życia. n

armia
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armia

w socjalistycznej ojczyźnie Stanisław rucki stał 
wraz z setkami tysięcy innych żołnierzy na 
straży suwerenności i niepodległości narodu, 
jego bezpieczeństwa i pokoju. Przy okazji stał 

w szeregu członków Polskiej zjednoczonej Partii robotniczej, 
czego się nie wstydzi, bo ma naturę społecznikowską.

Ludowa Polska zapewniała wówczas obywatelom, jak głosi-
ły władze w konstytucji, „prawo do zrzeszania się w celu roz-
woju aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kultu-
ralnej ludu pracującego miast i wsi”. Jako żołnierz, rucki z te-
go prawa korzystał w obie strony: w stanie wojennym wystąpił 
z PzPr. Nie zgadzał się z zasadami funkcjonowania w tym 
czasie przewodniej siły narodu w siłach zbrojnych. „Miałem 
się za człowieka myślącego, nie mogłem ścierpieć, że musimy 
wykonywać polecenia partii, nie patrząc, czy są racjonalne, 
czy bezsensowne. Skoro miałem być trybikiem w wielkim 
mechanizmie, chciałem wiedzieć, jaką rolę mam w nim ode-
grać. uważam, że bezwiedne wykonywanie poleceń sprawia, 
iż człowiek zatrzymuje się w rozwoju, a tak nie chciałem sam 
siebie traktować”, wspomina po latach.

Jeden z dowódców usiłował skłonić ruckiego do lojalności 
względem partii. „Powiedział, że pokorne cielę dwie matki 
ssie. odparłem, że szanuję go jako dowódcę, ale nie zgadzam 
się z tym argumentem. Dla mnie takie cielę to świnia. od tego 
czasu nie próbował mnie przekabacić”.

ale natura społecznika kazała podoficerowi działać. Nie 
chciał stać na uboczu tego, co się działo. w 1983 roku wstąpił 
do Stronnictwa Demokratycznego i założył pierwsze w woj-
sku koło tej partii. w Skwierzynie, w 11 Polowej technicznej 
bazie rakietowej. wciągnął do tej działalności sześciu kole-
gów – żołnierzy zawodowych i dwóch pracowników wojska. 

Formalnie PzPr była „przewodnią siłą polityczną społe-
czeństwa w budowie socjalizmu” i łaskawie współdziałała we 
Froncie Jedności Narodu ze zjednoczonym Stronnictwem Lu-
dowym i SD. ta ostatnia partia, choć nadal kształtowała swe 
oblicze „poprzez związek socjalizmu i demokracji”, w latach 
osiemdziesiątych odcinała się od dominacji światopoglądu 
marksistowskiego i przeciwstawiała nadmiernemu upaństwo-
wieniu gospodarki. była miejscem „dyskretnego azylu poli-
tycznego”, jak ujął to politolog Waldemar J. żebrowski.

akcja podoficera i jego wspólników została odebrana jako 
afront i bunt. Prawdopodobnie było to pierwsza (a może jedy-

Prawdopodobnie była to pierwsza, a może i jedyna 
niepezetpeerowska organizacja partyjna w naszym wojsku.

czy cielę to świnia?
a r t u r  g o ł aw S K I

n

o p o w i e ś c i  s t a r e G o  p o l i G o n u| |

na) niepezetpeerowska organizacja partyjna w całych siłach 
zbrojnych. zaczęło się nękanie jej członków. 

„Dowódca zażądał, żeby koledzy złożyli rezygnacje z człon-
kostwa w Stronnictwie Demokratycznym. Powiedziałem, że to 
zrobią. Przychodzili więc do dowódcy i na jego oczach rwali 
deklaracje członkowskie. z tym, że rwali fikcyjne dokumen-
ty”, wspomina emerytowany sierżant. „chcieli działać”.

Sam inspirator był kilka razy wzywany do sztabu okręgu 
wojskowego. I jego namawiano do wystąpienia z SD. odpo-
wiadał, że widzi, co się dzieje i się na to nie zgadza. 

„wykonuję sumiennie obowiązki, które na mnie spoczywa-
ją, bo na tym polega służba żołnierza. ale działalność poli-
tyczna nie opiera się, nawet w wojsku, na rozkazach. w polity-
ce każdy swoje stanowisko może przedstawić. a skoro mam 
zapewnione konstytucyjnie prawo do zrzeszania się i działa-
nia, to z niego korzystam”, przekonywał logicznie.

Koło SD w Jednostce wojskowej 1480 przetrwało dwa lata. 
Żołnierze przenieśli się do innych jednostek, cywile do innej 
pracy. rucki został rezerwistą. był szefem miejskiego koła 
SD, później wojewódzkiego zarządu partii, wreszcie awanso-
wał do władz centralnych stronnictwa. teraz jest przewodni-
czącym rady Miejskiej w Skwierzynie. bezpartyjnym.

k
r

z
y

s
z

t
o

f
 

w
o

j
c

i
e

w
s

k
i



militariaprezentuj
broń

p r z e G l ą d| |

70

zaDyszka
n a  a n t y p o d a c h

australia przeznaczała miliardy dolarów 
na zakupy nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz modernizację

 już posiadanego. teraz resort obrony musi zacisnąć pasa, ale nie zamierza rezygnować 
ze strategicznych programów.
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jednym z wyzwań jest 
przyszła dyslokacja sił 

marynarki wojennej. 
W przypadku jednostek 

desantowych oprócz 
darwina należy 

uwzględnić bazę 
brisbane na wschodnim 

wybrzeżu Australii.

prezentuj broń pRZeGląD|| |

zaDyszka n a  a n t y p o d a c h

Na początku maja 2012 roku w australii upublicz-
niono przegląd stanu sił zbrojnych (australian De-
fence Force Posture review). znalazły się w nim 
rekomendacje dotyczące zarówno przyszłej struk-

tury armii, jak i wyposażenia oraz dyslokacji w perspektywie 
do 2030 roku. raport zostanie wykorzystany w trakcie prac 
nad białą księgą obrony, która będzie wydana w 2013 roku. 

równocześnie z opublikowaniem tego dokumentu pojawi-
ła się zapowiedź obcięcia wydatków na obronę. w roku bu-
dżetowym 2012–2013 wyniosą one 971 milionów dolarów 
australijskich. tym samym australia przeznaczy na obronę 
1,56 procent produktu narodowego brutto (24,2 miliarda do-
larów), czyli – jak zauważyły miejscowe media – o jedną set-
ną więcej niż w 1938 roku, tuż przed wybuchem II wojny 
światowej. ogółem resort obrony musi zaoszczędzić w ciągu 
czterech lat 5 miliardów 454 miliony dolarów australijskich. 

uWaGa na KieruneK 
w raporcie szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu 

bezpieczeństwa północno-zachodniej australii, najdzikszej, 
słabo zaludnionej części państwa. tymczasem jest ona nie-
zwykle ważna ze względu na znajdujące się tam zasoby natu-
ralne – rudę żelaza i gaz ziemny. Inwestycje w wydobycie te-
go ostatniego surowca spowodują, że australia stanie się jed-
nym z największych jego eksporterów. to zaś wymaga 

wzmocnienia bezpieczeństwa wód przybrzeżnych, gdyż złoża 
gazu znajdują się pod dnem morskim. 

choć autorzy raportu widzą potrzebę aktywnej obecności 
w tym regionie sił zbrojnych, których jednym z zadań ma być 
ochrona granic, to jednocześnie nie zalecili utworzenia na 
północnym zachodzie nowych stałych baz wojsk lądowych  
i marynarki wojennej. w przypadku tej ostatniej opcją jest 
zainwestowanie w broome, jako wysuniętą bazę operacyjną. 
eksperci wskazali też na zwiększenie liczby okrętów wojen-
nych w tamtejszych portach. Małe jednostki marynarki  
wojennej stacjonują już w północnej australii w Darwin  
i cairns. 

raport zaleca inwestowanie w infrastrukturę cywilną, która 
ułatwi logistyczne wsparcie działań w północno-wschodniej 
australii. Problem w tym, że – jak zauważono – koszty budo-
wy w regionie Pilbara są do trzech razy wyższe niż w Perth. 

w ramach przygotowań do obrony północy wojska lądowe 
powinny ćwiczyć wspólnie z innymi agencjami rządowymi. 
Nadal kluczową rolę odgrywać tam mają specjalne jednostki 
patrolowe (regional Force Surveillance units, rFSu) – pułk 
w Pilbara, Północno-zachodnie Siły Mobilne i 51 batalion 
Pułku Dalekiego Północnego Queenslandu. Przy czym znala-
zła się rekomendacja, aby uelastycznić system rekrutacji do 
nich. Dotychczas ich personel pochodzi niemal w całości  
z terytoriów, na których działają, a znaczący odsetek żołnie-

Armia będzie musiała czasowo 
ograniczyć użytkowanie 
transporterów m113. okręt desantowych typu canberra
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w 2008 roku resort obrony utworzył spe-

cjalną listę programów zbrojeniowych, 

z których realizacją są trudności. do tej pory 

trafiło ich na nią dziewiętnaście, z czego je-

denaście udało się uzdrowić, a dwa skreślo-

no. wśród sześciu programów, które na tej li-

ście pozostają, są te dotyczące między inny-

mi okrętów podwodnych typu collins, wielo-

zadaniowych śmigłowców, samolotów 

awacs wedgetail i kc-30.

Czarna lista

rzy stanowią aborygeni. autorzy raportu zasugerowali two-
rzenie dodatkowych pododdziałów z ochotników z innych re-
gionów, w tym południowo-wschodniej australii. widzą też 
potrzebę zwiększenia roli kobiet w rFSu.

Jedną z kluczowych dla bezpieczeństwa północnej austra-
lii ma być baza lotnicza Learmonth, w której będą stacjono-
wać nowe morskie samoloty patrolowe P-8 i latające cysterny 
Kc-30. Dlatego instalację tę trzeba zmodernizować. Proble-
mem jest zły stan techniczny, mającego strategiczne znacze-
nie ze względu na swe położenie na oceanie Indyjskim, lotni-
ska na wyspach Kokosowych. Dzisiaj korzystają z niego bez-
załogowe global hawki. baza ta, według raportu, powinna 
być unowocześniana, by mogły stamtąd operować zarówno 
bezzałogowce, jak i P-8 oraz Kc-30. w przypadku tych ostat-
nich zdecyduje analiza kosztów wydłużenia tamtejszego pasa 
startowego.

wód przybrzeżnych na północy australii mają też strzec no-
we okręty patrolowe, które wejdą do służby po wycofaniu jed-
nostek typu armidale. Marynarka wojenna będzie współpra-
cować ze służbą ochrony granic i celną (australian customs 
and border Protection Service), która w latach 2013–2015 
otrzyma osiem nowych łodzi patrolowych typu cape.

Siły na noWe WyzWania
australijskie wojska lądowe będą zmieniać się zgodnie  

z przedstawionym już wcześniej programem „Plan beershe-
ba”. Kluczowym przedsięwzięciem stanie się restrukturyza-
cja trzech brygad bojowych w wielozadaniowe i manewro-
we, o podobnej strukturze, za to różnych poziomach goto-
wości bojowej w cyklu 12-miesięcznym. Postanowiono, że  
1 brygada pozostanie w Darwinie, a 7 brygada w brisbane. 
walorem tej drugiej lokalizacji są znajdujące się w pobliżu 
port i baza lotnicza (amberley), co czyni łatwiejszym prze-
rzut wojsk za granicę. blisko jest też do poligonu w Shoal-
water bay, gdzie być może powstanie nowa baza morska. 
ostatnia, 3 brygada, która jako „lekka” przewidziana była 
do działań ekspedycyjnych, ma pozostać w townsville. 
Każdą z czynnych brygad bojowych wzmocnią w razie po-
trzeby dwie brygady rezerwowe. Jedną ze zmian będzie 
przygotowanie 2 batalionu royal australian regiment  
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z 3 brygady do działań amfibijnych. Jednostka zostanie pod-
porządkowana 7 brygadzie.

z kolei 6 brygada, która jest jednostką wsparcia bojowego 
i rozpoznania, ma być skonsolidowana w północno-wschod-
nim Queenslandzie. Pozostałe dwie czynne brygady wojsk lą-
dowych to 16. (lotnictwa) i 17. (logistyczna). 

redukcja wydatków na obronę oznacza dla australijskich 
wojsk lądowych rezygnację z planu zakupu tuzina samobież-
nych haubic 155-milimetrowych na podwoziu gąsienicowym. 
w zamian mają być dodatkowe ciągnione M777. armia bę-
dzie musiała czasowo ograniczyć użytkowanie czołgów 
abrams i gąsienicowych transporterów M1113. część z nich 
trafi do magazynów.

SzuKanie loKalizaCJi
Jednym z wyzwań jest przyszła dyslokacja sił marynarki 

wojennej. w raporcie wskazano, że w przypadku jednostek 
desantowych oprócz Darwina należy uwzględnić bazę bris-
bane na wschodnim wybrzeżu australii. Przypomniano, że 
port wojenny w pierwszej z miejscowości został mocno znisz-
czony w 1974 roku przez cyklon. Dla desantowców możli-
wym miejscem stacjonowania w najbliższym czasie jest baza 
Floty wschód w Sydney. 

brisbane być może będzie również macierzystym portem 
części okrętów podwodnych. Przy czym marynarka wojenna 
australii analizuje też inne lokalizacje bazy tych jednostek na 
wschodnim wybrzeżu, a odległość od potencjalnych obsza-
rów działań operacyjnych jest tylko jednym z kryteriów; inne 
to możliwość korzystania z nowej bazy przez amerykańskie 
okręty podwodne o napędzie atomowym. 

eksperci przyznali, że dzisiejsza baza morska w Sydney 
ma wiele atutów. Problemem są tu naciski sektora gospodar-
czego, który chce szerzej korzystać z tamtejszego portu. Po 
wcześniejszych analizach wyeliminowano większość alterna-
tywnych dla Sydney lokalizacji bazy Floty wschód, między 
innymi ze względu na to, jak podano, że istnieje zagrożenie 
cyklonami, są to bardzo duże porty handlowe, a także, że nie-
które stanowią obszary chronione, jak Jervis bay Marine 
Park. Dlatego jedną z opcji jest ulokowanie w brisbane bazy 
„uzupełniającej” Sydney. zaletą tej lokalizacji jest między in-
nymi to, że miejscowość ta leży poza pasem cyklonów, a bli-
sko terenów potencjalnych operacji militarnych. Poza tym ist-
nieją tam warunki do rozbudowy instalacji wojskowych. 

Jednocześnie autorzy przeglądu widzą potrzebę dokona-
nia inwestycji w bazie Floty zachód w Perth, która ma być 
portem macierzystym dla przyszłych fregat. będzie tam sta-
cjonować jeden z niszczycieli przeciwlotniczych (pozostałe 
dwa – na wschodzie). Perth przewidziano też jako główną 
bazę australijskich sił podwodnych. Instalacja, z której moż-
na prowadzić operacje na oceanie Indyjskim w azji Połu-
dniowo-wschodniej, będzie również wspomagała działające 
w tym regionie siły amerykańskiej marynarki wojennej.  

CzTery ProJeKTy
Jeśli chodzi o zapowiedziane cięcia, to australijska flota 

wychodzi z nich obronną ręką. Priorytetem jest skierowanie 
700 milionów dolarów na dodatkowe inwestycje w okręty 
podwodne typu collins. gabinet premier Julii Gillard prze-
znaczył też 214 milionów dolarów na program ich następców. 
australijscy eksperci analizują cztery projekty: chodzi o fran-

cuskie Scorpene, hiszpańskie S-80 oraz niemieckie typ 212  
i typ 214. budowa i wprowadzenie do służby w ciągu trzy-
dziestu lat dwunastu nowych okrętów podwodnych o napę-
dzie konwencjonalnym ma kosztować 40 miliardów dolarów. 
Media australijskie wątpią w ten harmonogram – sądzą, że 
pierwsza jednostka nie wejdzie do służby przed 2035 rokiem, 
a ostatnia dopiero w latach 2045–2050.

Kontynuowane są projekty budowy niszczycieli przeciw-
lotniczych typu hobart i dużych okrętów desantowych typu 
canberra. Jednak marynarka wojenna będzie musiała oszczę-
dzać i pod tym kątem określi priorytety działań operacyjnych, 
dokona przeglądu pozostałej aktywności, a z części przedsię-
wzięć zapewne zrezygnuje. 

Jeśli chodzi o siły powietrzne, to aby móc obsługiwać sa-
moloty Kc-30 i P-8, oprócz Learmonth powinny zostać uno-
wocześnione bazy lotnicze edinburgh, Pearce, tindal i town-
sville. wymogi spełnia już Darwin, a lotnisko curtin ma niż-
szy priorytet w związku z dostosowywaniem się do tych za-
dań. Ma być przygotowane – wraz Learmonth, tindal i town-
sville – do obsługi przyszłych samolotów bojowych, którymi 
będą F-35a. Jednocześnie rozważana jest możliwość, aby po 
wycofaniu ze służby do 2026 roku transportowych c-130J 
hercules ograniczyć korzystanie przez siły powietrzne z bazy 
richmond.

Jak zauważono, wzrost zdolności uderzeniowych lotnictw 
państw w regionie azji i Pacyfiku wymaga nowych umiejęt-
ności, zarówno jeśli chodzi o ochronę lotnisk przed wrogim 
atakiem, jak i naprawy potencjalnych zniszczeń.

odKładanie na PóźnieJ
zmniejszenie wydatków na obronę oznacza przesunięcie 

o dwa lata programu myśliwca F-35, co da chwilowo 1,6 mi-
liarda dolarów oszczędności. z pierwszej transzy 14 samo-
lotów na potrzeby testów nabyte zostaną na razie tylko dwa. 
Seryjne myśliwce nie trafią do australii przed 2019 rokiem. 
Docelowo kraj ten zamierza kupić około stu tych maszyn. 
teraz lotnictwo australijskie ma 24 F/a-18F Super hornet  
i 71 starszych F/a-18a/b. Dlatego na początek F-35 dosta-
ną trzy eskadry – nie więcej niż 72 myśliwce. Dopiero póź-
niej planuje się kupno następców Super horneta. w związ-
ku z ponaddwukrotnym wzrostem ceny jednostkowej F-35  
w ciągu ostatnich dziesięciu lat koszt tego programu szaco-
wany jest na 16 miliardów dolarów australijskich. Kolejne 
oszczędności może przynieść odłożenie na później moder-
nizacji (lub rezygnacja z niej) 12 myśliwców F/a-18 Super 
hornet do wariantu ea-18g growler. australijski rząd  
ma zdecydować o losie tego projektu w 2012 roku. Jedno-
cześnie postanowiono, że w ciągu najbliższych dwóch lat, 
wcześniej niż planowano, ze służby zostaną wycofane trans-
portowce c-130h. Przyniesie to ćwierć miliarda dolarów 
oszczędności.

australijski resort obrony kontynuuje program średniego 
samolotu transportowego; w grę wchodzi zakup dziesięciu 
maszyn. Jego koszt całkowity wyniesie około 800 milionów 
euro, czyli 1,4 miliarda dolarów australijskich (cena jednost-
kowa samolotu to 30–31 milionów dolarów). Ministerstwo 
poinformowało, że wybrany został c-27J Spartan. Pierwszy 
transportowiec trafi do służby w 2015 roku, a w końcu na-
stępnego osiągnie wstępną gotowość operacyjną, po wycofa-
niu w 2009 roku samolotów Dhc-4 caribou.                         n
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amerykańscy naukowcy od kilku lat prowadzą za-
awansowane badania nad poprawieniem celności 
pocisków wystrzeliwanych z karabinów maszyno-
wych oraz snajperskich. 

WięKSze MożliWoŚCi 
w normalnych warunkach bojowych pocisk karabinowy le-

cący do celu oddalonego o 1000 metrów może minąć go nawet 
o 9–10 metrów. Spowodowane jest to głównie oddziaływaniem 
bocznych wiatrów. w amerykańskim rządowym laboratorium 
Sandia w albuquerque naukowcy opracowali pocisk karabino-
wy standardowego kalibru 12,7 milimetra, który będzie mógł 
trafić w cel oddalony o 2000 metrów z dokładnością do 20 cen-
tymetrów. 

w pocisku o długości 10 centymetrów zainstalowano małe 
lotki (na jego końcu) oraz czujnik optyczny wykrywający pro-
mień lasera (znajdujący się na czubku). Pocisk umieszczony 
jest w plastikowych sabotach, które utrzymują go w lufie  

i chronią delikatne lotki. gdy opuści 
lufę, saboty odpadają, podobnie 

jak w przypadku poci-
sków czołgowych. 

Wkrótce na polu bitwy pojawią się pociski karabinowe 
zdolne do samodzielnego naprowadzania się na podświetlony promieniem lasera cel. 

Kulą w cel
Paw e ł  h e N S K I

w przeciwieństwie do tradycyjnych pocisków strzeleckich, ten 
kierowany nie będzie podczas lotu obracał się wokół własnej 
osi, tylko przemieszczał prosto. czujnik optyczny po wykryciu 
promienia lasera przekaże informacje o celu do ośmiobitowego 
komputera sterującego elektromagnetycznymi aktuatorami. te 
zaś odpowiadają za sterowanie lotkami pocisku. 

Pocisk nie potrzebuje używanej w rakietach kierowanych 
jednostki sterowania inercyjnego, która skomplikowałaby jego 
budowę. ze względu na małe wymiary pocisku naukowcy ina-
czej podeszli do kwestii sterowania nim. w przypadku rakiet 
kierowanych liczba korekcji kursu w locie jest relatywnie mała, 
dlatego każda z nich musi być bardzo precyzyjna, aby trafiła w 
cel. gdy chodzi o pocisk kierowany, liczba korekcji wynosi aż 
30 na sekundę; nie musi być więc specjalnie precyzyjny – za 
celność odpowiada liczba wystrzelonych pocisków. 

PoWSzeCHne użyCie
w czasie nocnych testów naukowcy wystrzelili pocisk z za-

montowaną na jego końcu diodą LeD. Dzięki użyciu kamery 
po raz pierwszy można było zobaczyć, jak zachowuje się on  
w powietrzu. okazało się, że najbardziej gwałtownie manewru-
je tuż po opuszczeniu lufy, a liczba korekcji maleje w miarę, jak 
zbliża się on do celu. eksperci nazywają ten fenomen usypia-
niem – im dalej leci pocisk, tym jego ruchy są spokojniejsze 
i bardziej płynne. zwiększa się wtedy jego celność.

Pocisk, w którym znajduje się komercyjny proch strzelniczy, 
uzyskuje prędkość około 2,1 macha, czyli 730 metrów na se-
kundę. Jest to poniżej norm wojskowych, ale naukowcy twier-
dzą, że użycie innego prochu może zwiększyć prędkość lotu.  

badania i opracowanie nowego pocisku kosztowały, jak 
na razie, około miliona dolarów. Nie wiadomo, ile może 
być warta jedna sztuka, gdyby rozpoczęto masową pro-
dukcję. zdaniem konstruktorów ceny powinny być jed-
nak na tyle niskie, by można było produkować pocisk 
z myślą o wykorzystaniu go w karabinach maszyno-
wych typu M2.

użycie kierowanych pocisków w karabinach strze-
lających ogniem pojedynczym wydaje się idealnym 

rozwiązaniem dla jednostek specjalnych lub poli-
cyjnych. oprócz możliwości idealnego trafienia 
w cel nawet z dużych dystansów mogłoby na 
przykład znacznie zmniejszyć ryzyko przypad-

kowego trafienia zakładników – cywilów czy wła-
snych żołnierzy.        n

badania i opracowanie 
nowego pocisku 
kosztowały, jak na razie, 
około miliona dolarów.
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Miny pułapki czy bomby pułapki nie są niczym 
nowym. wszak ładunki na szlakach komunika-
cyjnych podkładano już w czasie II wojny świa-
towej. ataki z ich użyciem miały miejsce też 

w trakcie wielu konfliktów zbrojnych po 1945 roku. w afgani-
stanie i Iraku proste, domowej roboty bomby pułapki stały się 
jednak podstawową i niezwykle skuteczną bronią grup rebe-
lianckich w walce przeciwko nowocześnie wyposażonym woj-
skom uSa i ich sojusznikom. Kosztujące kilkadziesiąt dolarów 
urządzenie wybuchowe może uszkodzić lub zniszczyć wart kil-
kaset tysięcy, a nawet kilka milionów dolarów pojazd pancerny 
oraz zabić lub okaleczyć znajdujących się w nim żołnierzy.

t a D e u S z  w r ó b e L

radary penetracji gruntu to nowy sprzęt do wykrywania 
ukrytych w ziemi improwizowanych urządzeń wybuchowych i innych 

niebezpiecznych przedmiotów, które są największą zmorą żołnierzy na misjach.

Grabarz ajdików

H u s k y

Przez kilkadziesiąt lat najskuteczniejszym sprzętem do wy-
szukiwania ukrytych pod ziemią śmiercionośnych pułapek 
były ręczne indukcyjne wykrywacze min. Sprawdzały się 
one, gdy chodziło o likwidowanie pól minowych. gdyby trze-
ba było oczyścić drogi o długości kilkuset kilometrów, po-
wstałby problem. Pieszym patrolom zajęłoby to wiele czasu, 
a saperzy byliby narażeni na ostrzał z zasadzek lub eksplozję 
ukrytych w ziemi ładunków wybuchowych. Poza tym, znako-
mite parametry indukcyjnych wykrywaczy min stały się ich 
słabością, ponieważ wykrywają niemal wszystko, lecz nie są 
w stanie odróżnić znalezisk i zaledwie jeden na sto namierzo-
nych pod ziemią obiektów okazuje się miną. 
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pierwsze urządzenia do penetracji gruntu powstały na potrzeby cywilne, 

ale technologia ta znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. poza 

geologią, hydrologią i glacjologią są one przydatne w ochronie środowiska, 

dendrologii, jak też w budownictwie. w tym ostatnim obszarze georadary 

pozwalają sprawdzić, czy w rejonie planowanych wykopów nie ma pozosta-

łości z czasów wojny oraz nieudokumentowanej infrastruktury podziemnej, 

takiej jak kanały, linie kablowe, rury, bunkry, tunele czy podziemne zbiorni-

ki. innymi obszarami, w których znajdują zastosowanie radary do penetra-

cji gruntu, są archeologia i kryminalistyka. odnotowano przypadki odkrycia 

za ich pomocą miejsc pochówku ofiar zbrodni.

dlA ARchEoloGóW I GEoloGóW

H a B u B

„w Kambodży minami lub niebezpiecznymi przedmiotami 
okazywało się zaledwie 0,3 procent z 200 milionów wydoby-
tych z ziemi obiektów”, mówi podpułkownik Mateusz  
Pasternak z zakładu teledetekcji Instytutu radioelektroniki 
wydziału elektroniki wojskowej akademii technicznej. za-
stosowanie mobilnych wykrywaczy min nie oznaczało zatem 
końca kłopotów. Podobnie rzecz się miała z trałami, które są 
skuteczne na drogach gruntowych oraz w przypad-
ku min lub improwizowanych ładunków z zapalni-
kami naciskowymi. Jeśli zaś chodzi o ładunki od-
palane drogą radiową, do ochrony przed nimi za-
częto stosować urządzenia zagłuszające fale ra-
diowe, które inicjują wybuch. Pojawiły się też 
rozwiązania pozwalające na uprzedzającą detona-
cję bomby pułapki. Niemniej jednak przeciwnicy 
koalicji też zaczęli wykorzystywać nowe sposoby od-
palania ładunków wybuchowych.

zaGlądanie Pod zieMię
od kilku lat siły koalicji w afganistanie wykorzy-

stują do wyszukiwania podziemnych min pułapek ze-
stawy do oczyszczania dróg husky. Pierwotnie w ich 
skład wchodziły minoodporne pojazdy z trałami i in-
dukcyjnymi wykrywaczami metali, które jednak nie za-
wsze były skuteczne. rebelianci bowiem do konstruowa-
nia ajdików coraz rzadziej używają metalowych elemen-
tów, a urządzenia wybuchowe często umieszczają w przepu-
stach pod drogami. zdarza się też, że wkopany w ziemię ła-
dunek jest pokryty warstwą asfaltu. Dlatego teraz do oczysz-
czania dróg używa się pojazdów z radarem penetracji gruntu 

(ground penetrating radar – gPr) 
VISor 2500. 

Prostokątna antena zamon-
towana na wysięgniku 

z przodu opancerzonego 
pojazdu kołowego po-

zwala na sprawdzenie 
pasa drogi o sze-

rokości 3 me-
trów. Jednym 
z ograniczeń 

jest to, że jej nosiciel nie może poruszać się z prędkością 
większą niż 12 kilometrów na godzinę. Pojazdy husky są 
jednoosobowe, co ma ograniczyć liczbę potencjalnych ofiar. 
opracowano jednak również wariant z dwuosobową załogą. 
uznano bowiem, że jednemu żołnierzowi trudno jednocze-
śnie kierować wozem, śledzić, czy nie pojawił się sygnał 
o podejrzanym obiekcie pod ziemią, i obserwować, czy w po-

bliżu nie ma wroga. Powstała też koncepcja uzbrojenia pojaz-
du w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z wielkokalibro-
wym karabinem maszynowym 12,7 milimetra. Dwuosobowy 
husky ma też ramię robocze i sensory wykrywające metale.

W noWeJ roli
Pierwsze urządzenie radarowe, które było przeznaczone do 

wykrywania między innymi złóż wody, opatentował już 
w 1919 roku eduard raven. Dziesięć lat później prawdopo-
dobnie takiego sprzętu użyto do badania grubości lodowca 
w austrii. Po II wojnie światowej georadary wykorzystywano 
do badań wiecznej zmarzliny w zSrr, a także Księżyca 
(w ramach amerykańskich misji kosmicznych apollo).

współczesne radary penetracji gruntu, ze względu na ro-
dzaj sygnału, dzielą się impulsowe i z falą ciągłą. Pierwsze 
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z nich wykorzystują bardzo krótkie impulsy elektromagne-
tyczne o czasie trwania 0,2–10 nanosekund. Pasma pracy ta-
kich urządzeń zawierają się w przedziale od 10 megaherców 
do 3 gigaherców. Dobiera się je w zależności od rodzaju gle-
by i głębokości, którą mają sondować. rozpoczęły się też pra-
ce nad zastosowaniem do tych celów radarów z syntetyczną 
aperturą, które pozwoliłyby tworzyć wysokorozdzielcze zo-
brazowania.

Podpułkownik Pasternak twierdzi, że przełom w pracach 
nad radarami do penetracji gruntu nastąpił wraz z rozwojem 
cyfrowych technik obliczeniowych w latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku. współczesne radary, nie tylko do penetracji 
gruntu, stały się układami przeliczającymi dane z odbiorni-
ków w sposób umożliwiający ich czytelne i łatwe zinterpreto-
wanie przez siedzących przed monitorami operatorów. Stąd 
też, oprócz wysokiej jakości aparatury odbiorczej, niezbędne 
jest doskonałe oprogramowanie komputerowe, by zobrazować 
przesyłane sygnały. 

WieloFunKCyJny zeSTaW
Polska zamierzała nabyć zestawy husky, ale ostatecznie 

nie doszło do zakupu i w afganistanie korzystamy ze wspar-
cia amerykanów. Niemniej jednak wojskowi są przekonani, 

że nasza armia powinna mieć podobny sprzęt. Prace nad 
polskim radarem penetracji gruntu podjęło konsorcjum woj-
skowej akademii technicznej i Przemysłowego Instytutu 
telekomunikacji Sa (obecnie część Dywizji bumar elek-
tronika). 

radary penetracji gruntu można montować nie tylko na 
opancerzonych pojazdach załogowych, które mają zwiększo-
ną minoodporność, lecz także na zdalnie sterowanych bezza-
łogowych platformach. Drugie rozwiązanie jest lepsze ze 
względu na to, że ludzie nie są bezpośrednio narażeni na 
skutki wybuchu ładunku. Ponadto w wypadku bezzałogowe-
go pojazdu ryzyko takiego zdarzenia jest mniejsze, gdyż jest 
lżejszy od załogowego i może się zatrzymać niemal natych-
miast po wykryciu podejrzanego obiektu.

w latach 2009–2011 skonstruowano w wat zdalnie stero-
waną platformę habub. Sześciokołowy pojazd wyposażono 
w wysięgnik z czterema zestawami anten w układzie trójko-
wym – dwie nadawcze i jedna odbiorcza. w trakcie prac ba-
dawczych przetestowano różne anteny, a dzięki zastosowaniu 
specjalnych konstrukcji udało się obniżyć ich masę. wysię-
gnik umożliwia zmiany wysokości położenia anten i kąta ich 
nachylenia względem powierzchni ziemi. Na pojeździe za-
montowano też komputer przemysłowy, źródło zasilania i blo-
ki nadawczo-odbiorcze.

Platforma, która jest demonstratorem technologii, może 
skanować pas gruntu o szerokości 1,5 metra. Modułowa 
konstrukcja urządzenia pozwala jednak na jego poszerzenie. 
radar jest w stanie wykrywać obiekty znajdujące się nie tyl-
ko bezpośrednio w glebie, ale też pod warstwą asfaltu lub 
betonu. Polskim naukowcom udało się osiągnąć taką roz-
dzielczość obrazu, która pozwala rozpoznać, co znajduje się 
pod powierzchnią. Dane obrazowe przekazywane są drogą 
radiową do stanowiska operatora, które znajduje się w bez-
piecznej odległości. w warunkach bojowych może ono 
znajdować się w pojeździe opancerzonym. Naukowcy pod-
kreślają, że wersja docelowa aparatury będzie miała znacz-
nie mniejsze rozmiar i masę. 

według podpułkownika Pasternaka radar penetracji grun-
tu jest bardzo skuteczny w wykrywaniu obiektów znajdują-
cych się w glebie, ale ma pewne ograniczenia. Dlatego, aby 
efektywnie zwalczać miny i improwizowane ładunki wybu-
chowe, należy opracować zestawy wielosensorowe. Poza 
georadarem w ich skład powinny wchodzić indukcyjny wy-
krywacz metali, chemiczny detektor oparów materiałów wy-
buchowych oraz specjalistyczne kamery. taki zestaw nie po-
winien być przypisany do jednej platformy, lecz stanowić 
moduł, który można podpinać do różnych pojazdów. 

zaGraniCzny SuKCeS
Inny efekt prac polskich naukowców dotyczących systemu 

wielosensorowego wzbudził już zainteresowanie za granicą. 
Na wat powstał zestaw ręczny, który składa się z radaru, im-
pulsowego detektora metalu, kamery ccD, gPS, żyroskopo-
wo-optycznej głowicy pozycjonującej, przeziernego wy-
świetlacza nagłownego oraz sterującego tabletu. 

Naukowcy są przekonani, że taki system przydałby się sa-
perom, którzy muszą sprawdzać, czy nie ma ukrytych ła-
dunków w miejscach, do których nie wjedzie żaden pojazd 
z georadarem, na przykład we wnętrzach budynków czy 
w przepustach pod drogami.

wciągu trzech dni omawiane będą zagadnienia związane 
z wykrywaniem, neutralizacją i usuwaniem materiałów nie-
bezpiecznych (głównie wybuchowych) w świetle obecnych 

zagrożeń. zaprezentowane zostaną doświadczenia i współczesna 
myśl techniczna w połączeniu z pokazem nowoczesnego sprzętu 
i technologii.

wszystkich specjalistów (i nie tylko) zaprasza się do wzięcia udziału 
w panelach dyskusyjnych organizowanych każdego dnia po zgłosze-
niu swojego uczestnictwa. 19 i 20 września wystawa sprzętu udo-
stępniona będzie dla publiczności. 
polska jest jednym z krajów sponsorujących nato eod coe, które 
mają przedstawiciela w strukturach centrum. w związku z tym zorga-
nizowane grupy, które zechcą odwiedzić miejsce pokazów, będą mia-
ły wstęp wolny. 

18–20 września 2012 roku  
w obiektach wystawowych w Trencinie 
(słowacja) odbędzie się konferencja 
organizowana przez centrum  
doskonalenia Usuwania i Niszczenia 
Amunicji Wybuchowej (Eod coE) 
pod nazwą

o G ł o s z e n i e

informacje na temat konferencji są dostępne na stronie 
internetowej  www.eodcoe.org.

wszelkie pytania i propozycje można kierować pod adresem 

kontaktowym hetdep@eodcoe.org (w języku polskim).
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w i e l k a  b r y t a n i a

testy Centauro

prezentuj broń TechNiKA| ||

oto-Melara poinformowała, że  
w rosji trwają próby jej ośmioko-

łowego wozu bojowego centauro. te-
stom będą poddawane pojazdy z różnym 
uzbrojeniem. Pierwsze były wozy z ar-
matami kalibru 105 i 125 milimetrów. 
włoska firma dostarczyła jeszcze dwie 
inne wersje, z armatami 30- i 120-mili-
metrowymi. Jeśli próby, które potrwają 

do końca roku, zakończą się sukcesem, 
być może rosja będzie produkować po-
jazdy centauro na licencji. aczkolwiek 
pojawiły się też informacje, że jest to 
mało prawdopodobne. rosjanom chodzi 
raczej o zapoznanie się z rozwiązania-
mi technicznymi i technologią produk-
cji, co później wykorzystają we wła-
snych konstrukcjach. w w

r o s j a

p o l s k aw 2006 roku władze Seulu 
podpisały wart 1,6 miliar-

da dolarów kontrakt na cztery maszyny 
tego typu. Pierwsze dwie dostarczono 
południowokoreańskiemu lotnictwu  
w 2011 roku. e-737, których radar mo-
że równocześnie wykryć i monitorować 
do tysiąca celów na ziemi i w powie-
trzu, wykorzystywane są do kontrolo-
wania ruchów nieprzewidywalnego są-
siada, jakim jest komunistyczna Korea 
Północna. w r

trzeci awaCs
r e p u b l i k a  k o r e i

n n

n n

Dwadzieścia pięć cyfrowych radio-
stacji pokładowych KF firmy har-

ris – model rF 5800h MP-036 o mocy 
150 watów – zamówił Inspektorat 
uzbrojenia. Przetarg ogłosił w paździer-
niku 2011 roku, po czym pięć razy prze-
kładał termin złożenia ofert. zaintereso-

wanie postępowaniem zgłosiły cztery 
firmy, a kontrakt w wyniku aukcji elek-
tronicznej zdobyły wojskowe zakłady 
łączności numer 2 Sa z czernicy. 
z kwoty 15,3 miliona złotych zeszły do 
12,3 miliona, a to oznacza cenę 492 ty-
sięcy złotych za radiostację. a g

Siły powietrzne otrzymały trzeci samolot 
wczesnego ostrzegania i kontroli 

powietrznej boeing e-737. 

Projekt wykonano z myślą o pań-
stwach, w których infrastruktura 

drogowa i nośność mostów utrudniają 
używanie pojazdów pancernych ważą-
cych 36–40 ton. wóz oznaczony cV21 
ma masę operacyjną 17 ton i szerokość 
2,7 metra. Na utwardzonej drodze może 
rozwinąć prędkość 80 kilometrów na 
godzinę. w wieży pojazdu zamontowa-
na będzie 40-milimetrowa armata firmy 
cta International – spółki joint ventu-
re firm bae Systems i Nexter. cV21 
może pływać; z tyłu kadłuba znajdują 
się drzwi ewakuacyjne. we wnętrzu po-
jazdu oprócz trzyosobowej załogi zmie-
ści się jeden pasażer. 

bae Systems wstępnie ocenił, że jest 
co najmniej 15 potencjalnych nabyw-
ców cV21 na bliskim i Dalekim 
wschodzie oraz w ameryce Południo-
wej. Są to między innymi Indonezja, 
Jordania, Malezja, oman i zjednoczo-
ne emiraty arabskie. w r t

specjalna oferta
Koncern bae Systems 

opracował nowy lekki czołg.

Konstrukcja maszyny 
oparta jest na samolocie 
boeing 737-700 NG 
(Next-Generation).

z myślą o unifikacji
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trudny podział

kłopot z karabinkiem

Nowy rynek

armiaprezentuj
broń

w ł o c h y

r e p u b l i k a  k o r e i

k a z a c h s t a n

eurocopter podpisał list intencyjny 
dotyczący 20 maszyn ec725, któ-

rych użytkownikiem ma być kazachski 
resort obrony. Śmigłowce będą monto-
wane w Kazachstanie, gdzie ich wariant 
cywilny ec225 wykorzystywany jest 
do transportu VIP-ów. w 2010 roku 

kraj ten podpisał umowę ramową na 
45 mniejszych ec145, które mają być 
dostarczone do końca 2016 roku. 

Śmigłowce montowane są w astanie 
przez spółkę joint venture Kazakhstan 
engineering i eurocoptera. w 2012 ro-
ku zamówionych zostało osiem ec145 

– sześć ewakuacji medycznej dla mini-
sterstwa do spraw sytuacji nadzwyczaj-
nych i dwa poszukiwawczo-ratownicze 
dla resortu obrony. 

w 2011 roku obie instytucje dostały 
pierwszych sześć śmigłowców tego ty-
pu. w r n

n

agencja odpowiedzialna za zamó-
wienia obronne poinformowała 

o problemach z najnowszym granatni-
kiem-karabinkiem K11 firmy S&t  
Daewoo, który jest połączeniem samo-
powtarzalnego granatnika kalibru 
20 milimetrów z karabinkiem szturmo-
wym kalibru 5,56 milimetra. Do armii 
dostarczono dotąd 246 egzemplarzy. 
okazało się jednak, że broń – zaapro-
bowana w marcu 2011 roku do użycia 
bojowego – jest podatna na zakłócenia 
elektromagnetyczne. z tego powodu 
podczas testów w listopadzie 2011 ro-
ku doszło do wybuchu 20-milimetro-
wego naboju w komorze granatnika-
-karabinka. wt

Decyzja o zmniejszeniu zakupów 
nowej generacji myśliwców F-35 

ze 131 do 90 sztuk wymusiła weryfika-
cję ich podziału między siły powietrzne 
a marynarkę wojenną. według pierwot-
nych planów lotnictwo morskie miało 
otrzymać 22 maszyny F-35b, czyli  
w wersji krótkiego startu i pionowego 
lądowania. w wywiadzie dla pra-

sy dowódca włoskich sił powietrznych 
generał Giuseppe Bernardis stwier-
dził, że dostanie ono tylko 15 F-35b. 
tymczasem według dowodzącego lot-
nictwem morskim kontradmirała Paolo 
Treu 22 samoloty to minimum potrzeb.

Bernardis po-
dał, że 15 egzem-

plarzy F-35b trafi do 
sił powietrznych, gdzie 

zastąpią lekkie samoloty 
bojowe aMX. Pierwotnie mia-

ło być ich 40. włosi planowali też, 
że 69 sztuk F-35a zastąpi maszy-
ny tornado, tymczasem dowódca 

tego rodzaju sił zbrojnych wymienił 
liczbę 60 nowych myśliwców. w n

F-35b: samolot 
krótkiego startu 
i pionowego lądowania 
(short takeoff/vertical 
landing – sToVl)
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Test hinduskiej rakiety balistycznej dalekiego zasięgu agni-V stał się 
kolejną okazją do dyskusji na temat strategicznej rywalizacji dwóch azjatyckich kolosów – Indii i chin.
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GRa słoNIa z e  s m o k i e m

według zapowiedzi producenta wprowadzenie do 
służby najnowszego pocisku rodziny agni po-
trwa około dwóch lat i będzie wymagało kolej-
nych dwóch testów w locie. zasięg rakiety wy-

nosi 5 tysięcy kilometrów, choć według części ekspertów ła-
two może zostać wydłużony do 8 tysięcy. będzie to pierwszy 
w hinduskim arsenale pocisk, w którego zasięgu znajdą się Pe-
kin oraz wschodnie wybrzeża chin (teoretycznie są one rów-
nież w zasięgu wprowadzanego do służby agni-III, ale w tym 
przypadku rakiety musiałyby zostać rozlokowane w nadgra-
nicznych stanach arunachal Pradesh lub assam).

odPoWiedź na zaGrożenia
Śledząc doniesienia o kolejnych testach indyjskich poci-

sków balistycznych i manewrujących, łatwo zauważyć, że pro-
gram rakietowy jest dla rządzących tym krajem jednym z mili-
tarnych priorytetów – w końcu września 2011 roku testowano 
agni-II, w listopadzie – agni-IV, w grudniu – agni-I, w lutym 
2012 roku – agni-II, zaś w marcu – Nirbhaya oraz dwukrotnie 
brahMosa. Vijay Kumar Saraswat, szef Defense research 
and Development organization, uznał, że nie można przyjąć 
argumentu, jakoby Indie osiągnęły cel i nie potrzebowały ko-
lejnych, bardziej zaawansowanych technologicznie systemów. 
agni-V jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia, te zaś 
ewoluują i w przyszłości mogą wymóc nowe rozwiązania, co 
może być interpretowane jako sygnał, że Indie zintensyfikują 
wysiłki nad systemami wielogłowicowymi (MIrV).

Indyjski budżet obronny wzrośnie w tym roku o 17,63 pro-
cent i wyniesie ponad 40 miliardów dolarów (około 3 procent 
wydatków światowych). Jest niższy od chińskiego, który 
zwiększy się o 11,2 procent i zamknie kwotą ponad 106 mi-
liardów dolarów (7,3 procent wydatków światowych) – we-
dług szacunków zachodnich i japońskich jest on o połowę 
wyższy.

Interesująca jest struktura indyjskich wydatków na zakup 
uzbrojenia: niespotykany wzrost (o 74 procent) odnotowała 
marynarka wojenna, podczas gdy w lotnictwie wskaźnik ten 
zwiększył się jedynie o 0,5 procent, a w wojskach lądowych 
spadł o 3 procent. Priorytetami Nowego Delhi są dziś siły stra-
tegiczne i flota, a przyczyn takiego stanu rzeczy nie da się wy-
tłumaczyć jedynie napiętymi stosunkami z Pakistanem. Indyj-
scy politycy zdają sobie sprawę, że wyzwaniem dla regional-
nych ambicji ich kraju są i w najbliższych latach pozostaną 
chiny, co powoduje, że do kładących się cieniem na wzajem-
nych relacjach historycznych zaszłości dochodzą nowe proble-
my, wcale nie łatwiejsze do przezwyciężenia.

historycznym i wciąż nierozwiązanym obciążeniem pozo-
staje przebieg granicy indyjsko-chińskiej. efektem wojny 
z 1962 roku jest tak zwana linia aktualnej kontroli (Lac) 
między tybetem a uznawanym przez Pekin za jego południo-
wą część indyjskim stanem arunachal Pradesh, której mimo 
wielu rund dwustronnych negocjacji nie udało się zastąpić 
oficjalnie uznaną granicą. w 2009 roku chińczycy wprowa-
dzili dla mieszkańców stanów arunachal Pradesh oraz Jam-

mu i Kaszmir odrębne wizy, czym podważyli ich indyjskie 
obywatelstwo.

według indyjskich szacunków wzdłuż liczącej przeszło 
3,3 tysiąca kilometrów granicy chińczycy utrzymują około 
300 tysięcy żołnierzy. większy niepokój wzbudzają jednak in-
westycje w rozbudowę infrastruktury transportowej w regio-
nach nadgranicznych: obok kolei Xining–Lhasa powstają tak-
że drogi wiodące z Lhasy do granic z Indiami i Nepalem czy 
też z prowincji yunan do birmy. Ponadto w tybecie obok sta-
rych rakiet międzykontynentalnych DF-4 rozlokowywane są 
nowoczesne pociski średniego zasięgu DF-21 oraz budowane 
nowe pasy startowe.

w 2010 roku pojawiły się doniesienia o obecności w Paki-
stanie od siedmiu do dziesięciu tysięcy chińskich żołnierzy, 
a stanowcze zaprzeczenia Islamabadu i Pekinu bynajmniej nie 
rozwiały niepokojów Nowego Delhi. Na seminariach dowód-
czych wyższej kadry indyjskiej armii pojawiły się głosy o ko-
nieczności toczenia wojny jednocześnie na dwóch frontach, 
w mediach zaś częściej można było usłyszeć o tak zwanej dok-
trynie cold Start. hindusi wzmocnili również obecność woj-
skową w arunachal Pradesh i assamie: zostały tam przesunię-
te dwie dodatkowe dywizje, a realizowany obecnie pięcioletni 
plan zakłada przesunięcie w rejon granicy kolejnych czterech. 
Do bazy lotniczej w tezpur trafiły dwa dywizjony myśliwców 
wielozadaniowych Su-3oMKI. w pierwszym z wymienionych 
stanów od jesieni 2011 roku stacjonują także dwa pułki najno-
wocześniejszych w indyjskim arsenale pocisków manewrują-
cych brahMos.

Dopiero spojrzenie przez taki pryzmat pozwala zrozu-
mieć upór, z jakim hindusi dążą do posiadania rakiet dale-
kiego zasięgu – tego rodzaju systemy to jedyny sposób, by 
uwiarygodnić wobec chrL zdolność odstraszania nuklear-
nego. wprowadzenie do służby pocisków agni-III, a w przy-
szłości również agni-V będzie zapewne oznaczać, że Indie 
zdecydują o zwiększeniu liczby posiadanych ładunków ją-
drowych. według szacunków amerykańskiego „bulletin of 
the atomic Scientists”, pod koniec 2010 roku ich liczba 
oscylowała wokół 60–80 sztuk.

Sznur Pereł
Spór o przebieg granic pozostaje ważnym elementem we 

wzajemnych relacjach Państwa Środka i Indii, choć geopoli-
tycznie jego znaczenie jest niewielkie. Polem starcia interesów 
geopolitycznych obydwu mocarstw staje się obszar oceanu 
Indyjskiego, stąd też wspomniany gwałtowny wzrost wydat-
ków na zbrojenia morskie. choć flota indyjska jest mniejsza 
od chińskiej, trzeba przyznać, że realizowany przez nią pro-
gram rozwoju jest ambitny. w różnych fazach budowy znajdu-
je się ponad czterdzieści jednostek, w tym lotniskowiec, czter-
naście fregat i niszczycieli, cztery korwety, jeden nuklearny 
okręt podwodny oraz sześć jednostek konwencjonalnych. Mi-
mo opóźnień w realizacji części projektów (szczególnie kon-
wencjonalnych okrętów podwodnych), co grozi znaczącym 
zmniejszeniem stanu ich posiadania do roku 2020, tempo roz-

bezpieczeństwo AZJA| |
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absolwent stosunków międzynarodowych 

uj i podyplomowego studium bezpie-

czeństwa narodowego na uw. jest pracowni-

kiem administracji rządowej, członkiem ze-

społu analiz fundacji amicus europae, eks-

pertem fundacji im. k. pułaskiego.

w i z y t ó w k a

komentatorzy dziennika „Global times” oraz agencji Xinhua zwracali uwagę na gwałtowne tempo rozbudowy indyjskiego 

potencjału rakietowego, jednocześnie kierowali jednak ostrzeżenie pod adresem elit politycznych tego kraju, by nie ule-

gły one złudnej iluzji własnej potęgi oraz wartości politycznego wsparcia udzielanego nowemu delhi przez państwa zachodu. 

ze swoistym poczuciem wyższości chińscy eksperci z jednej strony wyrażali zrozumienie dla indyjskich dążeń do „dogonienia” 

chrl pod względem militarnym, z drugiej zaś pouczali hindusów, by więcej środków przeznaczali na walkę z ubóstwem i roz-

budowę infrastruktury, niż na próby osiągnięcia nuklearnej równowagi sił z państwem środka.

chIńsKIE mEdIA poświęciły niewiele 
miejsca testowi aGni-V.

Agni-V
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budowy indyjskiej marynarki wojennej i tak nale-
ży do największych na świecie. 

Przynajmniej w części katalizatorem tych 
zmian są chińskie inwestycje w regionie, budowa 
tak zwanego sznura pereł, czyli sieci portów i sta-
cji nasłuchowych w takich krajach, jak Pakistan 
(gwadar), Sri Lanka (hambantota), bangladesz 
(chittagong), na birmańskiej wyspie Kokosowej, 
Malediwach czy Seszelach oraz rosnąca aktyw-
ność marynarki wojennej chińskiej armii Ludo-
wo-wyzwoleńczej (ang. PLaN), której okręty 
zwalczające piratów w rogu afryki od kilku lat 
są obecne na oceanie Indyjskim. akwen ten z ra-
cji przebiegających przezeń morskich linii komu-
nikacyjnych (SLoc) staje się jednym z najważ-
niejszych i główną arterią importowanej przez 
obydwa kraje ropy naftowej. 

aby poprawić pozycję strategiczną, Indie zacie-
śniają relacje z wietnamem (w 2011 roku hindu-
skie okręty pojawiły się na Morzu Południowo-
chińskim, czym mocno zaniepokoiły się chiny), 
Singapurem, republiką Korei, Japonią, australią, 
a przede wszystkim ze Stanami zjednoczonymi. 

współpraca z waszyngtonem 
postrzegana jest przez Pekin 
w podobny sposób, w jaki No-
we Delhi patrzy na „sznur pe-
reł” – jako próba zamknięcia 
w okrążeniu oraz stosowania 
wobec chin nowej odmiany 
strategii powstrzymywania. 
trzeba przyznać, że obawy te 
nie są pozbawione podstaw, 
gdyż część amerykańskich śro-
dowisk neokonserwatywnych 
chętnie widziałoby w Indiach 
regionalną przeciwwagę dla 

chin. hinduscy politycy dbają jednak o to, by 
współpraca z supermocarstwem służyła przede 
wszystkim realizacji ich własnych interesów i nie 
była postrzegana jako wymierzona przeciwko ja-
kiemukolwiek państwu.

WielKa Gra
rejonem zaangażowania chińskiej marynarki 

pozostają cieśnina tajwańska oraz Morze Połu-
dniowochińskie. chińczycy nie są w stanie wy-
ekspediować znacznych sił poza cieśninę Malak-
ka. w rozpoczynającej się w regionie wielkiej 
grze geografia jest po stronie indyjskiego słonia, 
a nie chińskiego smoka.

Pomimo rywalizacji polityczno-militarnej oba 
mocarstwa skazane są na współpracę. wartość 
wymiany handlowej między nimi wzrosła od po-
łowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do 
roku 2011 z miliarda do 73,9 miliarda dolarów. 
celem, zarówno Pekinu, jak i Nowego Delhi, jest 
dalsze zwiększanie tej wymiany, tak by do 2015 
roku suma ta wyniosła 100 miliardów dolarów. 
Pod względem ekonomicznym obie stolice więcej 
łączy niż dzieli, o czym świadczą nieformalna 
grupa brIcS (brazylia, rosja, Indie, chiny, re-
publika Południowej afryki) czy forum współpra-
cy tak zwanych wyłaniających się rynków. 

Dwa lata temu, aby opisać przyszłość stosun-
ków indyjsko-chińskich, hinduski analityk  
Chietigj Bajpaee posłużył się terminem „miękka 
zimna wojna”, co oznacza dalsze zbliżenie ekono-
miczne oraz współpracę polityczną w globalnych 
obszarach wspólnych interesów, a także brak za-
ufania i rywalizację w sprawach regionalnych. 
wydaje się, że również dziś realizację tego scena-
riusza można uznać za najbardziej prawdopodob-
ną wizję wzajemnych relacji obu gigantów. n
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Nową rewoltę tuaregowie rozpoczęli w Mali na po-
czątku 2012 roku. Na przełomie marca i kwietnia, 
wykorzystawszy wewnętrzny zamęt w kraju po 
wojskowym puczu, opanowali najważniejsze miasta 

na północy i ogłosili powstanie nowego państwa – azawadu. 
to ważna deklaracja w historii tego ludu, bowiem pozostający 
przez wieki władcami Sahary tuaregowie długo kwestionowa-
li istniejące granice. Są one spuścizną po epoce kolonialnej, 
a ich przebieg sprawił, że członkowie tego saharyjskiego ludu 
stali się mniejszościami w kilku krajach. co gorsza, rządy prze-
jęli w nich politycy zazwyczaj wywodzący się ze społeczności, 
które od wieków były zantagonizowane z dumnymi władcami 
pustyni. w Mali tuaregowie stanowią kilka procent ludności 
tego państwa. Niemal połowa Malijczyków należy do ludów 

Mande (Mandingo), a prawie jedną trzecią mieszkańców Mali 
stanowią Fulanie, Voltaicowie i Songhajowie.

Marzenie o PańSTWie
rewolta tuaregów stała się głośna po zamachu wojskowym 

z 22 marca 2012 r. i kwietniowej deklaracji o niepodległości, 
ale pierwsze ataki rebeliantów na miasta na północy Mali zda-
rzyły się już w drugiej połowie stycznia. armia rządowa oskar-
żyła bojowników z Narodowego ruchu wyzwolenia azawadu, 
że 24 stycznia zamordowali kilkudziesięciu żołnierzy wziętych 
do niewoli. Jednak nie ma informacji o tym zdarzeniu z nieza-
leżnych źródeł. Pojawiły się sugestie, że mordu mogli dokonać 
islamiści. tuaregowie kontynuowali ofensywę w lutym i mar-
cu, wypierając rządowe oddziały z kolejnych miejscowości.  

wieczni buntownicy
Tuaregowie wzniecili w minionym półwieczu kilka 

zbrojnych buntów w Mali i sąsiednim Nigrze.

t a D e u S z  w r ó b e L
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w niektórych przypadkach żołnierze malijscy wycofali się 
do sąsiedniej algierii. 

Pojawiły się opinie, że tegoroczna rewolta ludzi pustyni 
jest inna niż poprzednie. Malijscy wojskowi przyznali, że 
przeciwnik jest dobrze zorganizowany i dysponuje często 
nowocześniejszą bronią niż oddziały rządowe, a także cięż-
kim uzbrojeniem. Na lepszą organizację sił rebelianckich 
z pewnością ma wpływ fakt, że dowódca Narodowego ru-
chu wyzwolenia azawadu Bilal ag acherif był za czasów 
Muammara Kaddafiego pułkownikiem w jego armii. 
bunt tuaregów potwierdził też opinię tych ekspertów, któ-
rzy ostrzegali, że broń z libijskich magazynów może zde-
stabilizować region Sahelu. Po wybuchu wojny domowej 
w Libii udało się tam wielu tuaregów z Mali. Jednych 
skusił wysoki żołd oferowany najemnikom przez reżim, 
dla innych była to forma spłaty długu wdzięczności wo-
bec Kaddafiego za jego wcześniejsze wsparcie. gdy sza-
la zwycięstwa przechyliła się na stronę powstańców, tu-
arescy bojownicy wrócili do domów, ale zabrali ze sobą 
z Libii pieniądze, amunicję i broń, w tym ciężką. 

według dostępnych informacji malijscy rebelianci po-
siadają między innymi 82-milimetrowe moździerze, ciężkie 
granatniki SPg-9, działa bezodrzutowe b-10 i zestawy prze-
ciwlotnicze zSu-23-2. te ostatnie montuje się na tereno-
wych pikapach i wykorzystuje do bezpośredniego wsparcia 
ogniowego. wyjątkowo groźną bronią w rękach tuaregów są 
wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Malut-
ka. System ten uchodzi za przestarzały, ale w warunkach woj-
ny pustynnej, w której przeciwnicy buntowników również ma-
ją stare uzbrojenie, takie jak czołgi t-34 i tt-55 czy Pt-76, po-
zostaje on śmiertelnie groźny. Malijskie lotnictwo zaś, niema-
jące się czym szczególnie pochwalić (eskadra myśliwców 
Mig-21 i kilka śmigłowców, w tym Mi-24D), musi liczyć się 
z tym, że tuaregowie dysponują przywiezionymi z Libii nara-
miennymi wyrzutniami rakiet. Możliwe, że nie tylko Strzała-
mi, lecz także najnowszymi Igłami rosyjskiej produkcji.

Podzieleni ryWale
w sferze politycznej tuaregowie skorzystali na chaosie 

wewnętrznym w Mali, ale nie mają sojusznika w regionie. 
Żaden z sąsiadów, na których terenach mieszkają, nie jest za-
interesowany tym, aby powstało ich własne państwo, wykro-
jone z Mali. Dla przykładu, rząd w Nigrze musi liczyć się z 
tym, że taki precedens podgrzałby istniejące wśród tamtej-
szych tuaregów nastroje separatystyczne. obawa, że rebe-
lia może się rozszerzyć, spowodowała, że szybko pojawił 
się pomysł zbrojnej interwencji w Mali sił wspólnoty go-
spodarczej Państw afryki zachodniej. Poza falą separaty-
stycznych rewolt sąsiedzi Mali obawiają się wzrostu 
wpływu islamistów.

Problemem malijskich tuaregów są wewnętrzne po-
działy. Niepodległość jest celem Narodowego ruchu 
wyzwolenia azawadu. Jednak już dla grupy ansar Di-
ne (obrońcy wiary) ważniejsze jest wprowadzenie na 
terytorium Mali prawa islamskiego (szarłatu). własne 
cele w Islamskim Maghrebie ma też al-Kaida. od lat 
kluczową sprawą są dla niej obalenie w miarę świec-
kich rządów w afryce Północnej i islamizacja tego re-
gionu. Mimo różnic separatyści i islamiści podjęli pró-
bę współdziałania na rzecz stworzenia państwa islam-

W sFERzE PolITyczNEj 
TUAREGoWIE 
skorzystali na chaosie 
wewnętrznym w mali, 
ale nie mają 
sojusznika  
w reGionie  

bezpieczeństwo



numer 4 | lipiec 2012 | polska zbrojna90

skiego. Malijska armia wydaje się zbyt podzielona i zdemorali-
zowana, aby skutecznie przeciwstawić się rebelii. Prawdopo-
dobnie rządzący będą musieli uciec się do wcześniej stosowa-
nych metod – skorzystać z najemników pochodzących z ple-
mion tradycyjnie wrogich tuaregom. Pieniądze potrzebne na 
ich opłacenie mogą dostarczyć zarówno sąsiedzi, jak i Paryż. 
Kluczowa w tym konflikcie będzie postawa algierii jako regio-
nalnego mocarstwa. Jednak nikłe wydają się szanse na osią-
gnięcie przez tuaregów z Narodowego ruchu wyzwolenia 
azawadu ich strategicznego celu – niepodległości. tym bar-
dziej że część z żyjących na północy Mali tuaregów wątpi, aby 
powstałe na tych ubogich ziemiach państwo było zdolne do sa-
modzielnego bytu. Dla wielu wystarczyłoby, aby władze trakto-
wały ich wreszcie jako równoprawnych obywateli. 

BunT za BunTeM
tegoroczna rewolta tuaregów jest czwartą w zaledwie 

52-letniej historii Mali. Pierwsza wybuchła w 1962 roku, dwa 
lata po ogłoszeniu niepodległości. Starcia między buntownika-
mi a armią rządową trwały kilka lat. w czasie największego 
natężenia konfliktu w 1963 roku rebeliantów nie było więcej 
niż półtora tysiąca. walki sprawiły, że wielka fala uchodźców 
schroniła się w kontrolowanej przez Francuzów południowej 
algierii. rewolta zakończyła się w 1964 roku, a represje 
(aresztowania, tortury i zabójstwa), które miały wówczas miej-
sce, spowodowały, że tuaregowie tylko czekali na okazję, aby 
odpłacić władzom w bamako.

w maju 1990 roku zbrojnie wystąpili tuaregowie zamiesz-
kujący nie tylko Mali, lecz także sąsiedni Niger. Ich podstawo-
wym postulatem była autonomia dla ziem, na których żyją. 
Przyczyn rebelii można też upatrywać w suszach, jakie dotknę-
ły region w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku, w których wyniku wybuchały konflikty międzysą-
siedzkie o dostęp do pastwisk i wodopojów. były one również 
przyczyną migracji ludności. Ponieważ tuaregowie z Mali i Ni-
gru nie mogli liczyć na pomoc własnych rządów, szukali jej 
w algierii i Libii. Przywódca tego ostatniego kraju Muammar 
Kaddafi udzielił im wsparcia polityczno-militarnego.

walki pochłonęły tysiące ofiar. w negocjacje mające zakoń-
czyć starcia włączyły się algieria i była metropolia kolonialna 
Francja. Porozumienie pokojowe w Mali udało się podpisać już 
w styczniu 1992 roku, ale w Nigrze dopiero w 1995 roku. 
większe walki między zbuntowanymi tuaregami a armiami 
rządowymi ustały dopiero w 1996 roku. Niemniej jednak już w 
2004 roku w Nigrze odnotowano nowe zbrojne incydenty – za 
broń chwycili zwolennicy niepodległości tuaregów. trzy lata 
później sytuacja ponownie się zaostrzyła. w Mali doszło do 
krótkiej rewolty grupy Demokratyczny Sojusz 23 Maja dla 
zmiany. Starcia na północy kraju trwały od maja do lipca 2006 
roku. rebelia rozpoczęta w lutym następnego roku w Nigrze, 
objęła też część Mali. zakończyła się w maju 2009 roku; pod-
pisano kolejne zawieszenie broni i ogłoszono amnestię dla 
uczestników tego zbrojnego wystąpienia. n

bezpieczeństwo AfRyKA| |

MILITARIUM
FOTO

pułkownik  
TomAsz PIEKARsKI,  
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zapracować. rozpoczynamy walkę tam, gdzie inni nie 
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główną kością niezgody między socjaldemokratami  
i chadekami pozostaje pobór do wojska. Jedni chcą 
jego zniesienia i skłaniają się ku armii zawodowej, 
drudzy bronią armii poborowej. Minister obrony 

norbert darabos próbuje przeforsować wstrzymanie poboru  
i stworzenie armii zawodowej. Przed przyszłorocznymi wybo-
rami parlamentarnymi trudno spodziewać się przeprowadzenia 
ogólnonarodowego referendum, choć chciałby go kanclerz 
Werner Faymann. Prezydent Heinz Fischer podkreśla „waż-
ną rolę zapisanej w konstytucji służby poborowej”. od 2006 
roku trwa ona sześć miesięcy, służba cywilna (w zastępstwie 
wojskowej) jest o trzy miesiące dłuższa.

reaKCJa na zMiany
Na początku lat dziewięćdziesiątych austria przyjęła 

nową koncepcję sił zbrojnych – jako reakcję na „zmie-
niony (po 1989 roku) krajobraz bezpieczeństwa  
w europie”: zakończenie konfrontacji między 
dwoma blokami militarnymi oraz rozpad 
układu warszawskiego”.

Liczebność armii austriackiej po 
mobilizacji została zmniejszona  
z 200 do 120 tysięcy ludzi. zacho-
wano system poboru do służby woj-
skowej i milicyjnej. ówczesny minister 
obrony Werner Fasslabend przyznał, że mimo 
tych redukcji wojsko nie będzie tańsze.

gdy w 1994 roku austria przyłączyła się do unii eu-
ropejskiej, rozpoczęła się dyskusja na temat przystąpienia 

do Nato. trwa ona do dziś. chadecy chętnie zrezygnowali-
by z neutralności i wprowadzili kraj do sojuszu północno-
atlantyckiego (w 1995 roku wiedeń przystąpił do natowskie-
go programu „Partnerstwo dla pokoju”). Konserwatywni 
politycy przypominają, że zimna wojna dawno się skończyła, 
a na neutralności kraj nic nie zyskuje. Dla wielu austriaków 
zapisana w konstytucji neutralność to jednak świętość, choć 
nie brak głosów, że dziś pozostaje głównie na papierze. aby 
zmienić pochodzącą z 1955 roku ustawę o wieczystej neutral-
ności austrii, potrzebna jest większość dwóch trzecich w par-
lamencie. a takiej większości nie ma.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych partie koalicji rządowej  
w austrii (socjaldemokraci i konserwatyści) uzgodniły kolejną 
reformę sił zbrojnych: odchudzenie armii po mobilizacji ze 
120 tysięcy do 90 tysięcy żołnierzy oraz zmiany w strukturze 
dowodzenia i systemie powoływania na ćwiczenia rezerwistów.

„Mamy najsłabszą armię w europie: bez strategii i reform, 
za to z drastycznymi cięciami”, pisał magazyn „Profil”. z po-
wodu ograniczonych funduszy reformy miały niewielkie szan-
se powodzenia. budżet ministerstwa obrony wynosi obecnie 
niewiele ponad dwa miliardy euro. Ponad 60 procent to koszty 
osobowe. w ministerstwie zatrudnionych jest około 23 tysięcy 
urzędników. w 36-tysięcznej armii liczba żołnierzy zdolnych 
do zadań typowo wojskowych szacowana jest na 15–16 tysięcy. 
Na stu z nich przypada jeden generał – w armii jest ich 159 (ra-
zem z generałami pozostającymi w rezerwie – 207).

armia zawodowa byłaby mniejsza i tańsza, choć niektórzy 
oficerowie uważają inaczej (powołują się na jedną z analiz, któ-
ra wyceniła koszty utrzymania 23-tysięcznej armii żołnierzy 
zawodowych i 7 tysięcy pracowników wojska na 4 miliardy eu-
ro). Inne analizy (na przykład opracowana w akademii obrony) 
przekonują, że 17-tysięczna armia nie byłaby droższa niż obec-

dyskusja dotycząca 
zniesienia poboru trwa 
w Austrii od lat i nic nie 
wskazuje, aby wkrótce 
miała się zakończyć.

austriackim siłom zbrojnym brak strategicznej 
koncepcji. armia pozostaje zakładnikiem partii politycznych.

M a ł g o r z a t a  S c h wa r z g r u b e r

Związek podzielonych
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ny system. Niektóre zadania 
musiałyby przejąć zewnętrzne 
agendy lub przeszkolone służby.

CięCia i reduKCJe
wiosną 2012 roku dowództwo operacyjne 

wstrzymało szkolenia czołgistów i artylerzystów. Minister 
obrony tłumaczył, że to logiczna konsekwencja zapowiedzia-
nej na jesieni 2011 roku redukcji dwóch trzecich pojazdów 
pancernych. 

„chcemy zapobiec nadprodukcji podoficerów. 750 z 1150 
wozów opancerzonych i czołgów zostanie sprzedanych lub pój-
dzie na złom”, wyjaśniał rzecznik resortu obrony. oznacza to 
17 milionów euro oszczędności oraz mniejsze o 15 milionów 
euro rocznie koszty utrzymania. zgodnie z przewidywaniami 
największe wpływy ma przynieść sprzedaż 48 Leopardów (po-
zostanie ich 56). Na złom i pod młotek pójdą także 432 wozy 
pancerne Saurer 4K, 126 niszczycieli czołgów SK-105 Küras-
sier oraz 32 wozy zabezpieczenia technicznego M578. Liczba 
samobieżnych haubic M109 spadnie z 193 do 83.

armia ma zaoszczędzić do 2016 roku ponad 600 milionów 
euro. Minister zapowiedział zmniejszenie liczby etatów oficer-
skich i generalskich oraz środków na zakup i obsługę sprzętu. 
Żołnierze nie tylko nie dostaną w 2013 roku podwyżek, lecz 
także muszą liczyć się z ponadpięcioprocentową obniżką pen-
sji. w administracji ma zostać zlikwidowanych 2,1 tysiąca eta-
tów. Do 2013 roku reforma czeka służbę sanitarną – wojskowe 
szpitale mają zostać przekształcone w centra ambulatoryjne. 
Minister ma w planach także zamknięcie niektórych koszar  

w pięciu krajach związkowych: w Dolnej austrii (horn), Ka-
ryntii (bleiburg), Styrii (Fehring), tyrolu (Landeck) i Salzbur-
gu (tamsweg).

z wypowiedzi polityków wynika, że austriacka armia jako 
pierwsza w europie może zostać całkowicie pozbawiona broni 
ciężkiej. „oszczędności to szansa, by zrzucić zbędny balast  

i zreformować skostniałe struktury”, przekonuje minister 
darabos. „armia straci możliwość prowadzenia działań 

bojowych”, odpowiadają wojskowi, a eduard Paulus, 
szef związku oficerów, skarży się, że austria ma naj-
mniejszy budżet wojskowy wśród państw europy Środ-

kowej. z powodu oszczędności limit kilometrów dla 
czołgu Leopard podczas ćwiczeń ustalo-

no na 70 kilometrów rocznie. 33 bata-
lion Pancerny w zwoelfaxing osiągnął 
go w ciągu jednego kwartału.

nie Ma doKTryny
austria nie ma aktualnej doktryny stra-

tegicznej, dzisiejsza pochodzi z 2001 roku 
(poprzednia powstała w 1975 roku). Przy-

gotowywany przez urząd Kanclerski no-
wy dokument wymienia 22 współcze-
sne zagrożenia (między innymi: terro-

ryzm, ataki piratów, cyberprzestęp-
czość). Podkreśla znaczenie neutralności,  

a wstąpienie do Nato określa jako 
opcję, której „nie należy tracić z oczu”.

Ponad 20 lat po zakończeniu zimnej 
wojny zmieniły się wymagania stawiane nowo-
czesnej armii. tymczasem w austrii nadal tak 
samo szkoli się rekrutów i zamiast o zadaniach 
sił zbrojnych wciąż dyskutuje się na temat 
kosztów i oszczędności. wyszkolenie, utrzy-

manie i uzbrojenie jednego rekruta kosztuje  
14 tysięcy euro. tymczasem żołnierze odbywają-

cy służbę skarżą się, że wykorzystywani są jako ta-
nia siła robocza – kierowcy, mechanicy, kucharze czy 

kelnerzy.
zniesienia poboru domaga się większość austriaków (we-

dług sondażu magazynu „Profil” 64 procent obywateli). Polity-
cy powtarzają jednak, że „obowiązkowa służba należy do de-
mokratycznych wartości, na jakich po II wojnie zbudowana zo-
stała austria”.

Profesor erich reiter, szef wiedeńskiego Międzynarodowe-
go Instytutu Liberalnej Polityki, uważa, że austriackiej armii 
brakuje nowoczesnego wyposażenia i uzbrojenia, aby wypeł-
niać zadania obrony kraju czy włączać się do międzynarodo-
wych operacji. 

„armia dobrze wykonuje swoje zadania, mocno stoi na swo-
ich trzech nogach”, powtarza minister darabos. te trzy nogi to 
obrona kraju, udział w misjach zagranicznych i przeciwdziała-
nie skutkom katastrof. Nie brak głosów, że nie jest jednak przy-
gotowana do prowadzenia nowoczesnej wojny ani do udziału  
w międzynarodowych operacjach. „Każdy obywatel dostrzega 
dziś to, czego nie widzą politycy: armia w obecnej postaci nie 
ma racji bytu”, pisał dziennik „Die Presse”. 78 procent austria-
ków za główne zadania wojska uważa niesienie pomocy pod-
czas katastrof żywiołowych, tylko dla 12 procent priorytetem 
dla armii pozostaje obrona kraju.      n b
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desant wojsk onz pod Inczhon 15 września 1950 roku 
był jedną z najbardziej błyskotliwych akcji z użyciem sił amfibijnych 

w historii wojen nowoczesnych.
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Północnokoreańska armia Kim ir Sena 25 czerwca 
1950 roku około godziny 4.00 zaatakowała republi-
kę Korei. głównym motywem działania agresorów 
było zjednoczenie państw koreańskich powstałych  

w 1948 roku oddzielonych granicą biegnącą na linii 38. rów-
noleżnika. Sytuacja militarna obu części Korei była w mo-
mencie ataku skrajnie różna. wojska Kim ir Sena miały 
ogromną przewagę niemal pod każdym względem (liczba 
żołnierzy 2:1, samoloty 6:1, broń automatyczna i czołgi 7:1).

w chwili wybuchu wojny siły południowokoreańskie liczyły 
około 100 tysięcy ludzi, wliczając w to formacje policyjne, któ-
re nie przeszły przeszkolenia wojskowego. wojska te były po-
nadto słabo wyposażone – dysponowały działami mniejszego 
kalibru oraz przestarzałymi samolotami (około 50 sztuk). tym-
czasem przeciwnicy mieli około 200 tysięcy ludzi (wraz ze 
służbami granicznymi) i czołgi t-34 (kaliber 85 mm), działa 

samobieżne (kaliber 76 mm), haubice (kaliber 122 mm), samo-
loty myśliwskie Jak, nowe myśliwce odrzutowe Mig-15 oraz 
szturmowe Ił-10, które dostarczane były przez radzieckich so-
juszników.

aGreSyWny STraTeG
Niemal natychmiast zwołano nadzwyczajne posiedzenie ra-

dy bezpieczeństwa ONZ. odbyło się ono bez udziału przedsta-
wiciela zSrr, który zaprotestował przeciw obecności delegata 
tajwanu, reprezentującego chiny. Dzięki temu jednak można 
było uchwalić rezolucję numer 82, która uznawała Koreańską 
republikę Ludowo-Demokratyczną za agresora i wzywała ją 
do wycofania wojsk za linię 38. równoleżnika.

Prezydent uSa Harry Truman zadecydował o skierowaniu 
na front koreański amerykańskich oddziałów stacjonujących  
w Japonii. 27 czerwca rada bezpieczeństwa nałożyła sankcje 

miejscem desantu było 
nabrzeże pełne raf i skał. 
W takich warunkach jednostki 
szturmujące miały niewielkie
szanse na wykonanie zadania.

sukCEs w  c i e n i u  k l ę s k i
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na Koreę Północną. Dwa dni później Truman nakazał lotnic-
twu bombardować KrLD, a generała douglasa Macarthura, 
głównodowodzącego sojuszniczych wojsk okupacyjnych w Ja-
ponii, upoważnił do wydania rozkazu o lądowaniu sił amery-
kańskich w Korei. Marynarka uSa rozpoczęła jednocześnie 
blokadę ogarniętego wojną terytorium. 7 lipca przegłosowano 
rezolucję numer 84 dotyczącą wysłania wojsk oNz do Korei. 
Dowódcą sprzymierzonych sił został generał Macarthur.

główne uderzenie KrLD nastąpiło w rejonie Kaes ng, gdyż 
z tego miejsca prowadziła najkrótsza droga do Seulu, stolicy 
republiki Korei. Miasto to zostało zajęte przez armię Kim ir 
Sena 28 czerwca. Dzień później Macarthur wylądował zale-
dwie 30 kilometrów od linii frontu i dokonał inspekcji wojsk  
(w obecności zaproszonych korespondentów wojennych). gdy 
wrócił do swojego sztabu w tokio, nie miał już najmniejszych 
wątpliwości, że republika Korei bez pomocy amerykańskich 

sił skazana jest na klęskę. w krótkim czasie ze 100 tysięcy żoł-
nierzy około 35 tysięcy zginęło, zaginęło lub dostało się do  
niewoli.

ofensywa wojsk KrLD trwała przez cały lipiec. Sprzymie-
rzone siły oNz zostały zepchnięte na dalekie południe, gdzie  
z początkiem sierpnia, okopując się za rzeką Naktong, wyzna-
czyły dwustukilometrową linię obrony nazwaną perymetrem 
Pusan (od największego miasta portowego Korei Południowej). 
administracja amerykańska miała twardy orzech do zgryzie-
nia. Podstawowe pytanie brzmiało: jak uchronić wojska oNz 
przed całkowitą zagładą?

KonTroWerSyJny Plan
ciągłe nacieranie północnokoreańskiej armii na tak zwany 

worek pusański wiązało około 80 procent sił Kim ir Sena  
i znacznie osłabiało obronę już zdobytych terenów. w tym 
momencie Macarthur przedstawił plan, który doskonale ob-
razuje, jak wielkie znaczenie na polu walki ma niekonwencjo-
nalne działanie. wymyślona przez głównodowodzącego sił 
oNz operacja „chromite” miała rozpocząć się od desantu 
morskiego na port Inczhon, znajdujący się w odległości oko-
ło 300 kilometrów na północny zachód od Pusan. atak w tym 
miejscu pozwoliłby odciąć armie północnokoreańskie od linii 
zaopatrzenia oraz zaatakować je od północy. w tym czasie 
wojska zgromadzone w Pusan mogłyby przejść do kontrna-
tarcia i uderzyć od południa.

choć z założenia koncepcja odwrócenia losów wojny wyda-
wała się doskonała, to samo miejsce desantu budziło skrajne 
emocje. Inczhon było obszarem wyjątkowo niewygodnym do 
przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji. brak plaż, wysokie pły-

Plaża zielona

Plaża czerwona

INczhoN

Wolmi-do

Plaża niebieska

droga 
kolejowa

tidal basin

seul

Inczhon

Pusan

X KoRPUs

VIII 
ARmIA

jeńcy północno-
koreańscy
wzięci 
do niewoli  
przez wojska 
sojusznicze

Generał douglas macArthur stał się niekwestionowanym 
bohaterem narodowym stanów zjednoczonych.
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wy morskie, sięgające nawet 10 metrów, nabrzeże pełne raf  
i skał. w takich warunkach jednostki nawodne szturmujące 
brzeg miały niewielkie szanse na wykonanie zadania, tym bar-
dziej że desant trzeba było przeprowadzić w czasie przypływu, 
w nie więcej niż 2,5 godziny. 

Plan operacji był dokładnie omawiany zarówno w sztabie 
Macarthura w tokio, jak i w waszyngtonie. generał, broniąc 
swojego pomysłu, powoływał się na fakty historyczne. w 1894 
i 1904 roku Japończycy wysadzili desant w tym rejonie i odnie-
śli spektakularne zwycięstwa. to jednak nie przekonywało 
przeciwników operacji, wśród których był przewodniczący Po-
łączonego Kolegium Szefów Sztabów generał omar Bradley. 
Do kwatery Macarthura wysłano dwóch przedstawicieli Pen-
tagonu generała Josepha l. Collinsa i admirała Forresta P. 
Shermana, którzy mieli za zadanie ocenić szanse powodzenia 
operacji. Podczas narady, która miała miejsce 23 sierpnia, 
głównodowodzący wojsk oNz w Korei krzyczał: „Prawie sły-
szę tykanie przeznaczenia! Musimy działać teraz albo zginie-
my! Inczhon zakończy się sukcesem. uratujemy sto tysięcy  
istnień!”.

Na ostateczną decyzję trzeba było jednak poczekać. Kilka 
dni później, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów oraz 
opinii wysłanników, prezydent Harry Truman wydał zgodę 
na „wykonanie manewru sił amfibijnych” w Inczhon. Nastał 
czas wielkich przygotowań.

tydzień przed planowanym atakiem połączone siły central-
nej agencji wywiadowczej (cIa) oraz wojskowego wywiadu 
przeprowadziły rekonesans w rejonie Inczhon. akcją o krypto-
nimie „trudy Jackson” kierował porucznik eugene F. Clark. 
Dzięki współpracy ze społecznością lokalną oraz żołnierzami 
kontrwywiadu republiki Korei uzyskano bezcenne informacje 
o naturalnych warunkach panujących w miejscu przyszłej inwa-
zji, stanowiskach obrony i fortyfikacjach na wolmi-do. zdoby-
cie tej wyspy, leżącej około kilometra od Inczhon, połączonej 
ze stałym lądem groblą, było istotnym warunkiem powodzenia 
operacji. Silna obrona mogła zmieść nacierających żołnierzy, 
co zniweczyłoby cały plan. od 10 września oddziały oNz pro-
wadziły zatem ostrzał wolmi-do. użycie bomb zapalających 
(napalmu) spowodowało, że na wysepce powstało prawdziwe 
piekło. 14 września z czterech lotniskowców wystartowały set-
ki samolotów mających za zadanie zniszczyć stanowiska 
obronne KrLD w Inczhon. 

MarineS na draBinaCH
15 września 1950 roku o szóstej trzydzieści pierwsza 

część sił desantowych dobiła do wolmi-do. Do godziny 
siódmej zajęto ten rejon nazwany zieloną plażą. w natarciu 
uczestniczyły początkowo 3 batalion Marines oraz 1 bata-
lion czołgów. Pozwoliło to na obsadzenie stanowisk obron-
nych oraz umożliwiło wyładunek kolejnym jednostkom 

– kompanii piechoty, dwóm dywizjonom 1 Pułku artylerii 
oraz plutonowi saperów. o czternastej oczekujące statki in-
wazyjne mogły podejść na redę Inczhon i rozpocząć kolejny 
etap akcji, którym było użycie amfibii. Flotyllą statków do-
wodził weteran wojenny, wiceadmirał arthur d. Struble, 
specjalista od jednostek amfibijnych. 

o wpół do szóstej po południu siły sojusznicze zaatakowały 
dwa następne rejony – czerwoną plażę, gdzie przy użyciu dra-
bin żołnierze 5 Pułku Marines zdobywali kilkumetrowe ściany 
chroniące brzeg, oraz nieco dalej położną niebieską plażę, 
szturmowaną przez 1 Pułk Marines. Pozwoliło to na zajęcie 
okolicznych zabudowań, dzięki czemu wojska oNz weszły do 
miasta i zdobyły ważne jego części – wzgórza obserwacyjne  
i cmentarne oraz konsulat brytyjski.

Następnego dnia w Inczhon powiewała już flaga oNz. to, 
jak bardzo obrońcy byli zaskoczeni atakiem w tym miejscu, 
obrazują liczby. wojska sojusznicze składały się z około 40 ty-
sięcy żołnierzy, mających do dyspozycji 220 okrętów wojen-
nych, 170 czołgów, 190 dział, około 350 amfibii i transporte-
rów pływających, wspieranych przez 560 samolotów. 
tymczasem KrLD miała w tym rejonie 2,5 tysiąca żołnierzy, 
19 samolotów, kilkanaście dział i czołgów oraz niewielkie jed-
nostki nawodne. Straty w operacji desantowej wyniosły 26 za-
bitych i 195 rannych po stronie sił oNz oraz kilkuset zabitych, 
rannych i wziętych do niewoli po stronie przeciwnej. 16 wrze-
śnia 5 Pułk Marines zajął największe lotnisko w kraju, Kimpo. 
wojska idące z południa, spychające armie KrLD z rejonu Pu-
san, połączyły się z oddziałami desantowymi i 26 września po 
ciężkich walkach zajęły Seul.

Niewiele brakowało, a wycofujące się oddziały północno-
koreańskie zostałyby całkowicie rozbite w wonsan, gdzie 
sztab generała Macarthura planował wysadzić kolejny de-
sant. Port został jednakże zaminowany, co rozwiało nadzieje 
na definitywne pokonanie armii KrLD.

operacja „chromite” odwróciła bieg wydarzeń w wojnie ko-
reańskiej. Manewr pod Inczhon sprawił, że wojska oNz w Pu-
san nie zostały zniszczone oraz dał szansę zakończenia tej ide-
ologicznej konfrontacji już w październiku 1950 roku. generał 
douglas Macarthur, jako główny pomysłodawca desantu, 
stał się niekwestionowanym bohaterem narodowym Stanów 
zjednoczonych.

od SuKCeSu do odWroTu 
Na tym jednak wojna w Korei się nie skończyła. Siły oNz 

ścigające armię Kim ir Sena przekroczyły 38. równoleżnik. 
to zapoczątkowało nowy rozdział konfliktu. w listopadzie 
„chińscy ochotnicy” zaatakowali podzielone wojska oNz  
i zmusili je do odwrotu. w grudniu wielki sukces pod In-
czhon był już tylko wspomnieniem, a generał Macarthur 
znalazł się w ogniu krytyki. Niesubordynacja wobec prezy-
denta uSa, kreowanie własnej polityki oraz błędne decyzje 
doprowadziły 11 kwietnia 1951 roku do dymisji tego kontro-
wersyjnego dowódcy.

operacja policyjna, jak nazwał konflikt w Korei Harry 
Truman, miała swój finał 27 lipca 1953 roku w Panmundżo-
nie. tego dnia o godzinie dziesiątej zostały podpisane porozu-
mienia kończące wojnę w Korei. Negocjacje pokojowe ciągnę-
ły się przez dwa lata i 17 dni (w tym czasie odbyło się 575 
posiedzeń), sama ceremonia zawarcia porozumienia trwała na-
tomiast tylko 12 minut.       n

nie minęły dwa 
miesiące, a wielki 
sukces pod inczhon był 
już tylko wspomnieniem, 
AmERyKAńsKI GENERAł 
znalazł się zaś w oGniu 
krytyki
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Prowadzący koczowniczy tryb życia tuaregowie setki 
lat kontrolowali przechodzące przez Saharę szlaki 
handlowe, łączące afrykański interior z wybrzeżami. 
Niekiedy napadali kupieckie karawany i plądrowali 

je, ale bywało, że zadowalali się daniną. Nomadzi zagrażali 
mieszkańcom oaz i osiadłym plemionom Sahelu, gdyż nie 
tylko mieli niewolników, lecz także nimi handlowali. głów-
nym zajęciem tuaregów była jednak hodowla wielbłądów. 

europejczycy jeszcze w XIX wieku niewiele wiedzieli  
o największej pustyni świata, ponieważ tylko nieliczni zary-
zykowali udanie się w jej głąb. tamtejsi mieszkańcy nie byli 
też skłonni dzielić się z obcymi wiedzą, a zwłaszcza informa-
cjami dotyczącymi lokalizacji nielicznych na tych ziemiach 
studni i innych źródeł wody. Sytuacja zaczęła się zmieniać, 
gdy Francuzi po opanowaniu terenów północnej algierii i tu-
nezji zaczęli udawać się coraz dalej, penetrując Saharę.

WyPraWy FlaTTerSa
za przełomowe w eksploracji północnoafrykańskiej pusty-

ni uchodzą wyprawy podpułkownika Paula Françoisa  
Xaviera Flattersa. wyruszył on 7 marca 1880 roku z blisko 
czterdziestoma ludźmi z saharyjskiej miejscowości warkala. 
brak żywności i wrogość tubylców zmusiły go do rezygnacji. 
Flatters powrócił do warkali 17 maja 1880 roku. Na kolejną 
wyprawę – wraz z 90 ludźmi – wyruszył jednak dopiero  
4 grudnia. tym razem miał około 300 zwierząt. co ciekawe, 
większość poganiaczy stanowili przebrani w cywilne ubrania 
algierscy tyralierzy (lekcy piechurzy). 

celem Flattersa było sprawdzenie, czy istnieją warunki do 
zbudowania transsaharyjskiej linii kolejowej od wybrzeży 

Morza Śródziemnego do Sudanu, w jego grupie znaleźli się 
więc inżynierowie. Konflikt z tuaregami, odwiecznymi pana-
mi tych terenów, był nieunikniony. Kolonizatorzy, którzy po-
strzegali ich jako źle zorganizowanych, niebawem przekonali 
się, jak trudnym mogą być przeciwnikiem.

Flatters próbował uzyskać zgodę na przejście przez góry 
hoggar od przywódcy konfederacji plemiennej Khel ahag-
gar, która kontrolowała znaczącą część Sahary, włącznie  
z timbuktu w dzisiejszym Mali. ten jednak nie chciał francu-
skich wojskowych na swojej ziemi i odmówił podpułkowniko-
wi. Flatters, mając za przewodników dwóch członków przy-
jaznego w tym czasie Francuzom plemienia Ifora, zignorował 
decyzję tubylców i ruszył w kierunku gór, do źródeł wody. 

ahitigal, wódz Khel ahaggar, na wieść o tym zmienił tak-
tykę. zaoferował Francuzom swoich przewodników w dalszej 
drodze do Sudanu, ale jednocześnie zasugerował rezygnację 
z usług ludzi Ifora. Flatters przystał na propozycję. Później 
uznano to za jeden z jego największych błędów. Kolejnym był 
podział grupy poszukiwaczy na dwie części, co zapropono-
wali mu nowi przewodnicy. 

tuaregowie zaatakowali niespodziewanie 16 lutego 1881 
roku, zabili Flattersa i 15 innych uczestników jego wypra-
wy. członkowie ekspedycji stracili juczne zwierzęta niosące 
zaopatrzenie, ale zachowali broń i amunicję. tuaregowie nie 
spieszyli się jednak z kolejnymi atakami. czekali, aż wrogo-
wie osłabną z braku wody i żywności. to była skuteczna tak-
tyka. by przeżyć, Francuzi ponoć dopuszczali się kanibali-
zmu. tylko nielicznym uczestnikom wyprawy udało się po-
wrócić w końcu marca 1881 roku do warkali. Śmierć  
Flattersa i jego ludzi wywołała szok we Francji. Pojawiły się 

Władcy sahary
aby przemierzyć pustynię, trzeba 

było zyskać przychylność tuaregów. albo ich pokonać. 

t a D e u S z  w r ó b e L
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głosy, aby ukarać tuaregów. choć emocje szybko opadły, 
Francuzi mieli w pamięci los ekspedycji podpułkownika 
i przez następne kilkanaście lat unikali zapuszczania się na 
ziemie tuaregów. 

Pod oSłoną WoJSKa
Na czele kolejnej ekspedycji stanął podróżnik i topograf 

Fernand Foureau. Jego wyprawa była o wiele większa niż 
Flattersa. Przydzielono do niej ponad 300 wojskowych, 
Francuzów i tubylców. wzięto też dwie 42-milimetrowe ar-
maty. Dowódcą eskorty został major amédée-François  
lamy. w pierwszej fazie podróży do ekspedycji dołączyła 
Kompania Saharyjska, nowo zorganizowana jednostka jeźdź-
ców na wielbłądach, w której służyli członkowie arabskiego 
plemienia chaamba. oddział ten osłaniał skrzydła wyprawy. 

ekspedycja wyruszyła z warkali 22 kwietnia 1898 roku  
i podążyła tą samą drogą co Flatters. Karawana bez proble-
mów przeszła przez tereny, na których rozbito poprzednią 
wyprawę. Po drodze napotykano tylko ślady obozowisk. tym 
razem ludzie pustyni nie zaryzykowali konfrontacji z liczniej-
szym, lepiej uzbrojonym i czujniejszym przeciwnikiem. Fran-
cuzi borykali się jednak z innymi trudnościami. z wyczerpa-
nia, niedostatku pożywienia i wody padały wielbłądy. 

w końcu udało im się dotrzeć do centrum handlowego  
w Ighezzar, gdzie lamy miał nadzieję kupić wielbłądy na 
dalszą drogę. tuaregowie z plemienia Kel oui początkowo 
zgodzili się sprzedać zwierzęta, ale niebawem zmienili zda-
nie. lamy, który postanowił pozostać w miejscowości do 
czasu zakupienia zwierząt, rozpoczął budowę fortu, czym 
rozzłościł tubylców. Na ekspedycję najechało około 400 

jeźdźców, atak jednak został odparty z pomocą dział i wielo-
strzałowych karabinów. tuaregowie boleśnie przekonali się, 
że ze swoimi mieczami i włóczniami są bez szans w konfron-
tacji z przeciwnikiem mającym nowoczesną broń palną. 

Francuzi, aby zdobyć wreszcie potrzebne wielbłądy, przy 
ich zakupie nie wahali się używać siły. Pewien francuski sier-
żant napisał w swoim dzienniku, że jednego ze schwytanych 
tubylców uwolniono po otrzymaniu 50 zwierząt. 

Dalsza droga nie była łatwa. tuaregowie nie zaryzykowali 
jednak ataku. ostatecznie w końcu 1899 roku członkowie 
wyprawy przybyli do miejscowości zinder. 21 kwietnia 1900 
roku spotkali się w Kousseri z dwiema innymi karawanami 
wojskowymi, które wyruszyły z Konga Francuskiego i Sene-
galu. Następnego dnia połączone siły trzech ekspedycji zaata-
kowali ludzie samozwańczego sułtana rabiha az-zubayra. 
Francuzi wygrali bitwę, ale zginął w niej lamy. 

Saharyjska wyprawa Fernanda Foureau odniosła sukces, 
ale problem tuaregów w górach hoggar pozostał nierozwią-
zany. w marcu 1902 roku zaatakowali oni jedną z oaz i ukra-
dli wielbłądy. głównodowodzący w tym rejonie pułkownik  
Pierre laperrine, który stworzył Kompanię Saharyjską, wy-
słał w pościg za tuaregami oddział złożony ze 130 członków 
plemienia chaamba, dowodzony przez porucznika Gastona 
Cottenesta. Do starcia doszło 7 maja 1902 roku, około 50 ki-
lometrów na północny zachód od miasta tamanrasset.

BiTWa o TiT 
Potyczka przeszła do historii jako bitwa o tit. Francuski 

dowódca spieszył swoich ludzi i utworzył linię obrony z wy-
korzystaniem dających im osłonę skał. tuaregowie, choć nie-
mal wszyscy mieli już karabiny, ruszyli do szarży z białą bro-
nią w rękach. atak załamał się pod ogniem obrońców. tuare-
gowie stracili około 90 ludzi. Po stronie francuskiej było 
trzech zabitych i dziesięciu rannych. 

wynik bitwy o tit miał konsekwencje polityczne. w 1905 
roku najbardziej wojowniczy tuaregowie z konfederacji  
w hoggar zaakceptowali zwierzchnictwo francuskie, a ich 
śladem poszły inne plemiona. Nadal jednak napadali na prze-
mierzające pustynię oddziały kolonialne. 

ag Mohammed Wau Teguidda Kaocen, wódz koalicji 
plemiennej Ikazkazan, nękał najeźdźców od 1909 roku. tu-
aregowie sprzeciwiali się zarówno nakładanym przez Francu-
zów podatkom, jak i konfiskatom wielbłądów dla wojska. 
gdy więc sekta Sanusiya z libijskiego Fezzanu ogłosiła  
w październiku 1914 roku świętą wojnę przeciw Francuzom, 
Kaocen dołączył do niej. 

otwarta rewolta tuaregów rozpoczęła się na północy dzi-
siejszego Nigru w 1916 roku. Początkowo koczownicy odnie-
śli kilka sukcesów w starciach z kolonialistami. Dopiero gdy 
na początku marca 1917 roku Francuzi wysłali silną karną 
ekspedycję, bunt został stłumiony. Kaocena schwytano  
w 1919 roku i powieszono w Mourzouku (dzisiejszy czad).

Do końca epoki kolonialnej nie doszło już do tak groźnego 
buntu tuaregów. Francuzi wykorzystali to, że między poszcze-
gólnymi ludami panowała niechęć. ciosem dla tuaregów było 
wprowadzenie zakazu handlu niewolnikami. Na dodatek lud-
ność osiadła na ich terenach zbuntowała się przeciwko nakła-
danym na nią daninom. tuaregowie zrozumieli, że nie pokona-
ją kolonialnego imperium. gdy jednak zmieniła się sytuacja 
polityczna, buntowniczy duch szybko w nich odżył.

Fernand Foureau

Ekspedycja Fernanda Foureau wyruszyła  
z Warkali w kwietniu 1898 roku i podążyła 

tą samą drogą co wyprawa Flattersa. 

Tuaregowie – koniec XIX stulecia
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okoliczności śmierci dowódcy 1 Fron-
tu ukraińskiego generała nikołaja 
Fiedorowicza Watutina przez wiele 
lat były skrupulatnie skrywane. Jako 

pierwszy z sowieckiej wierchuszki opisał je  
w zmieniających się jakimś cudem wraz z każ-
dym następnym wydaniem „wspomnieniach  
i refleksjach” marszałek Gieorgij żukow. co 
ciekawe, w pierwszym wydaniu Watutin boha-
tersko osłaniał odwrót nikity Chruszczowa,  
w drugim, poprawionym, Chruszczow już znik-
nął, jednak sam Watutin nadal dzielnie walczył 
i dowodził. wątek śmierci generała pojawił się 
także w sowieckiej megaprodukcji filmowej 
„wyzwolenie”.  

liSTa zaniedBań
Światło na prawdziwy przebieg wypadków 

rzuca cytowany przez znanego rosyjskiego hi-
storyka aleksandra Goguna raport naczelnika 
Smiersza [jednostki kontrwywiadu – przyp. 
red.] przy 1 Froncie ukraińskim generała lejt-
nanta nikołaja osietrowa, sporządzony spe-
cjalnie dla Chruszczowa:

„29 lutego 1944 roku około godziny 19  
w miejscowości Miliatyń w rejonie ostroga ban-
da w liczebności 100–120 osób ostrzelała samo-
chód dowodzącego 1 Frontem ukraińskim gene-
rała armii towarzysza Watutina oraz samocho-
dy jego ochrony, w rezultacie czego generał ar-
mii Watutin został ciężko ranny w nogę. […] 
Nie zważając na późną porę i obecność na trasie 
hoszcza – Miliatyń – Sławuta uzbrojonych 
band, o czym radzie wojennej 13 armii było 
wiadomo z raportów oddziału Smiersza tejże 
armii, generałowie Puchow i Kozłow nie skie-
rowali dodatkowej ochrony oraz nie zapropono-
wali opancerzonych środków transportu. […] 
według zeznań pomocnika naczelnika wydziału 
operacyjnego frontu majora Biełoszyckiego,  

który przemieszczał się wraz z konwojem, usta-
lono, że podczas wjazdu samochodów na skraj 
wsi Miliatyń Biełoszycki na dystansie 800–900 
metrów zauważył dużą grupę ludzi, ale kontynu-
ował jazdę i nie zameldował o tym dowódcy,  
w wyniku czego zbliżył się do bandy na odle-
głość 150–200 metrów. Należy podkreślić, że 
podróżująca z dowódcą osobista ochrona i kie-
rowcy zachowali się dostojnie i mężnie, poza 
Monoselidzem, kierowcą członka rady wojen-
nej towarzysza Krainiukowa, który w trakcie 
napadu zachował się tchórzliwie, uciekł wraz  
z samochodem i nie brał udziału w odparciu ata-
ku. Monoselidze 
został za-
trzymany”.

Jak wynika 
z raportu, atak na 
Watutina był efektem 
nie tyle przypadku, ile istot-
nych zaniedbań osobistej ochrony 
dowódcy frontu oraz wojsk ochrony ty-
łów. Kłopoty kolumny Watutina nie skończy-
ły się jednak po wydostaniu się spod ostrzału. 
ranny w biodro dowódca intensywnie krwawił. 
Dodge, do którego go przeniesiono, wkrótce się 
wywrócił. Dramatyczną podróż kontynuowano 
willysem, ale ten ugrzązł w błocie. w najbliż-
szej wsi ochroniarze Watutina zarekwirowa-
li sanie i na nich dowieźli rannego do szpi-
tala polowego numer 506 13 armii. w re-
zultacie generał otrzymał pomoc dopiero 
po pięciu godzinach.

naJazd CzeKiSTóW
tymczasem do Miliatynia błyskawicznie 

przerzucono grupę operacyjną Smiersza, liczącą 
60 osób. Najazd czekistów na wieś sprawił, że 
do lasu uciekli nie tylko banderowcy, lecz także 
cała ludność cywilna. Po kilkugodzinnej obła-

a D a M  K a c z y ń S K I

niemal przez całą wojnę jeden z najważniejszych 
sowieckich dowódców generał Nikołaj watutin nie został nawet draśnięty. 

Śmiertelna kula dopadła go w 1944 roku na ukrainie. 

Śmierć generała

do dziś 
postać 
GENERAłA 
WATUTINA 
wzbudza 
na ukrainie 
sporo 
emocji
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wie czekistom udało się złapać między innymi 20-letniego 
Grigorija undira, który na przesłuchaniu zeznał, że zama-
chu dokonała sotnia dowodzona przez niejakiego „zielone-
go”, licząca 80–90 ludzi. Partyzanci ukraińskiej armii 
Powstańczej mieli informację, że drogą w po-
bliżu Miliatynia będzie przemieszczać się 
sowiecka kolumna taborowa z zaopatrze-
niem. łup był bardzo łakomym kąskiem,  
a mała liczebność kolumny gwarantowała nie-
wielki opór. 

Przypuszczenia się sprawdziły. w wyniku za-
sadzki zostało zdobytych sześć wozów. za po-
zostałymi, które próbowały uciec, w pościg 
ruszyła część sotni. reszta banderowców 
zajęła się w tym czasie zdobyczą. w trak-
cie grabienia wozów w zasadzkę wjecha-
ła również ciężarówka, która została 
ostrzelana przez upowców; przerażeni 
czerwonoarmiści uciekli. 

Nieco inną wersję tego zdarzenia 
podał schwytany przez Sowietów 

który poszedł na współpracę z Sowietami, 
twierdził, że ataku dokonała polowa żandarme-

ria uPa zajęta rabowaniem zdobytego sowiec-
kiego taboru, a kolumna z Watutinem po prostu 

przeszkodziła jej w tej czynności. Basiuk twierdził, 
że ogień otworzono spontanicznie, bez żadnej wcze-

śniejszej zasadzki.
ranienie dowódcy frontu spowodowało zdecydowa-

ną reakcję Moskwy. w krótkim czasie na wołyń wysła-
no grupę czekistów pod dowództwem zastępców komisa-
rza ludowego spraw wewnętrznych Siergieja Krugłowa 

oraz iwana Sierowa. w ciągu kilkunastu dni wydano wiele 
dyrektyw mających na celu wzmocnienie walki z ouN oraz 
podjęto decyzje o dalszym zwiększaniu liczby wojsk we-
wnętrznych NKwD w regionie. Przez miesiąc czekiści 
przeprowadzili w rejonie 65 zmasowanych operacji, w któ-
rych zabili 1129 upowców. Można domniemywać, że spora 
część tych, których zastrzelono w okolicznych lasach, nie 
miała nic wspólnego z nacjonalistycznym podziemiem. Jed-
nocześnie strach przed karą za zaniedbania doprowadził do 
niespotykanego wręcz zamazywania w aktach winy ofice-

W cAłEj II WojNIE śWIAToWEj zGinęło tylko 
czterech sowieckich dowódców frontu. 

na dowódcy frontu zachodniego Dmitriju pawłowie wykonano w 1941 roku wyrok śmierci 
(oskarżono go o tchórzostwo i nieudolność). dowódca frontu południowo-zachodniego  

Michaił Kirponos zastrzelił się w 1941 roku pod oblężonym kijowem. z kolei dowódca 1 frontu 
ukraińskiego Mikołaj watutin zginął w 1944 roku na wołyniu z rąk upa. jako ostatni poniósł 
śmierć dowodzący 3 frontem białoruskim Iwan czerniachowski, trafiony w 1945 roku odłam-
kiem pocisku artyleryjskiego w prusach wschodnich.

herszt grupy uPa „tiu-
tiunnik”, Fiodor Worobiec  
(„Wereszczaka”). według jego zeznań 
ataku na generała dokonały bojówki Służby 
bezpieczeństwa organizacji ukraińskich Nacjonali-
stów (ouN) ze wsi Michałkowce i Sijańce w rejonie ostro-
ga. w rozbitym samochodzie bojówkarze znaleźli dokumen-
ty oraz przedziurawiony generalski szynel, w którym przez 
pewien czas chodził jeden z uczestników napadu, niejaki 
„Czumak”. z kolei Jewgienij Basiuk („Czarnomorec”), 

rów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo Watutina. 

Szczególnie kompromitująca 
była dla Sowietów utrata dokumen-

tów sztabu oraz generalskiego płaszcza. 
wkrótce liczebność upowców na papierze 

wzrosła do prawie 400, a okoliczności ostrzału sta-
wały się coraz bardziej dramatyczne. 

oFiara STalina?
rannego Watutina przewieziono do równego. z Kijowa 

ściągnięto samolotem najlepszych chirurgów, którzy stwier-
dzili, że pocisk bardzo poważnie uszkodził kości biodra. Po-
mimo wielu zabiegów operacyjnych i przetransportowania 
Watutina do Kijowa, rana spowodowała zgorzel gazową, 

którą wówczas leczono jedynie poprzez amputację zakażo-
nej kończyny. Miejsce postrzału uniemożliwiało jednak 
wykonanie takiej operacji. 15 kwietnia Watutin zmarł 

w kijowskim szpitalu. co ciekawe, w latach pięćdzie-
siątych sowiecki przywódca nikita Chruszczow 
wspominał, że generał był ofiarą decyzji Stalina, 
który zakazał podania mu amerykańskiej penicyliny.

Do dziś postać generała Watutina wzbudza na ukrainie 
sporo emocji. o ile na zachodzie kraju traktowany jest on 
jako sowiecki okupant, o tyle na wschodzie pamięta się go 
jako wyzwoliciela Kijowa i ofiarę bratobójczej wojny. 
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w 15 Pułku Piechoty żołnierze roz-
kazy wykonywali opieszale, 

a o dyscyplinie prawie zapomniano. 
zmieniło się to latem 1932 roku wraz 
z przyjściem do służby porucznika  
Stefana Przegrody. Nowy dowódca 
czwartej kompanii postanowił wprowa-

rola podoficera w obronie 
narodowej jest trudna, 
wymaga wielkiego hartu 
ducha i umiejętności fa-
chowych. oficer jest do-

wódcą, a podoficer wykonawcą jego 
woli i jednocześnie kierownikiem żoł-
nierzy oraz przodownikiem we wszyst-
kich czynach bojowych”, pisał major 
Tomasz Sierakowski w 1933 roku, chcąc 
przypomnieć czytelnikom PoLSKI 
zbroJNeJ o znaczeniu korpusu pod-
oficerskiego. zaznaczył, że to podofi-

cer jest najbliższym i najważniejszym 
wychowawcą szeregowca oraz pedago-
giem, który urabia i przysposabia brać 
żołnierską, mającą być do dyspozycji 
oficera – wodza.

PoCiąG do zaWodu
wtórował mu porucznik Karol  

Malewski, podkreślając, że podofice-
rowie spędzają z żołnierzami cały 
dzień i stają się dla nich wzorem. „to 
oni pod kierunkiem oficera uczą żoł-
nierza opanowania musztry i wyszko-

lenia bojowego, szkoły strzelca, grena-
dierki i szermierki, prowadzą wycho-
wanie fizyczne kompanii, a niekiedy 
także życie oświatowe. Podoficer regu-
luje też życie koszarowe, przestrzega 
czystości, higieny, należytego mycia 
się, ubierania, jedzenia, wyznacza ko-
lejkę służby i dopilnowuje wykonania 
rozkazów”, wyliczał. 

Sami podoficerowie apelowali nato-
miast o zrozumienie potrzeby podnie-
sienia ich poziomu życia. „Nasz korpus 
ciężko pracuje i to na odpowiedzialnych 

m p i t a V a l

wprowadzili w pułku 
dyscyplinę skutecznie, ale 

w dość kontrowersyjny sposób.

Rządy  
sadystów 

skutek. wszystko szło dobrze, aż do 
pewnego incydentu. Kapitan Krawiecki 
wykrył poważne nadużycie finansowe, 
którego dopuścił się sierżant Maciej 
Czarnecki. w zatrzymaniu żołnierza 
pomagali mu kapitanowie Więckowski 
i Piątkowski. Podoficer został zdegra-
dowany i trafił do więzienia. tam posta-
nowił się zemścić i ujawnił metody sto-
sowane przez oficerów.

Sprawa trafiła do sądu. oficerów 
oskarżono o wymierzanie szeregowcom 
niedozwolonych kar, bicie i znieważanie 
oraz przywłaszczanie sobie ich żołdu. 
Świadek, szeregowy adam Szymcha, 
zeznał, że sam był karany stójką i po 
10 minutach zemdlał, a potem ćwiczył 
z plecakiem pełnym cegieł. Dodał też, 
że zimą porucznik Przegroda urządzał 
nocne alarmy i nakazywał stawiać się na 

dzić w niej porządek. Do swoich metod 
namówił także innych oficerów: kapita-
na Władysława Więckowskiego,  
dowódcę pierwszej kompanii ciężkich 
karabinów maszynowych, kapitana  
ludwika Piątkowskiego, dowodzącego 
drugą kompanią, kapitana aleksandra 
Krawieckiego, dowódcę trzeciej 
kompanii, oraz porucznika romana 
Buskiewicza. 

oficerowie wprowadzili surowe kary 
za każde przewinienie. ulubioną była 
tak zwana stójka, czyli stanie z karabi-
nem maszynowym uniesionym nad gło-
wą. Żołnierze musieli tak wytrzymać od 
kwadransa do dwóch godzin. Mdleją-
cych polewano zimną wodą i znów ka-
zano im stać. Inną popularną karą było 
ćwiczenie z plecakiem obciążonym ce-
głami. Nowe metody zaczęły odnosić 

w każdej dziedzinie życia wojskowego dominującą rolę odgrywa podoficer  
jako instruktor, wychowawca i nauczyciel żołnierzy.

a N N a  D ą b r o w S K a
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Przodownik  
czynu bojowego
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oficer, ten synonim zalet 
i cnót obywatelskich, jest 

ułamkiem życiowym, znalazł 
się bowiem w takich warun-
kach, że o jakiejkolwiek pracy 
umysłowej wprost nie ma mo-
wy. Jest przygnieciony kłopo-

tami zabezpieczenia bytu materialnego, 
co wpływa na zanik chęci do pracy 
umysłowej. oficer taki prawie nic nie 
czyta, pogardza książką poważniejszą, 
uznaje tylko literaturę lekką, gdyż nie 
jest w stanie czytać książki o treści po-
ważniejszej, która go męczy i nu-
ży. o niektórych wyjątkach, istnie-
jących dzięki osobistej energii dą-
żących do pogłębienia wiedzy ofi-
cerów, nie wspominam.

n

n

p o l s k a  z b r o j n a
2 3  l i p c a  1 9 3 4

kapitan TomAsz 
łAbędzKI:

zbiórce w samych koszulach po 3–4 ra-
zy w ciągu nocy. Inni świadkowie 
twierdzili, że kapitan Więckowski bił 
ich na strzelnicy za złe strzelanie, a ka-
pitan Piątkowski rozkazał żołnierzom, 
aby pobili rózgami szeregowego Jana 
Kurka za to, że miał brudny karabin. 

oficerowie częściowo przyznali się 
do winy. Poza kapitanem Krawieckim, 

który stanowczo zaprzeczył, jakoby bił 
żołnierzy. Świadek obrony, major Karol 
Gibała, dowódca 1 batalionu 15 Pułku 
Piechoty, zeznał, że szeregowi, którzy 
stawali do raportu, nigdy nie skarżyli 
mu się na takie kary.  

także dowódca pułku pułkownik 
Bolesław zaleski oświadczył, że o stój-
kach i biciu nic nie wiedział. Stwierdził, 
że każdy dowódca kompanii chciał wy-
różnić się poprzez wyszkolenie żołnie-
rzy i porządek w oddziale. o oskarżo-
nych wyrażał się jak najlepiej, szczegól-
nie o Krawieckim. „o Przegrodzie 
pułkownik stwierdził, że zdaje mu się, 
że jest on seksualnie zboczony, a poza 
tem nadto nerwowy, ale pracowity”, za-
notował sprawozdawca sądowy. oskar-
żony został więc poddany badaniu psy-
chiatrycznemu. Przeprowadzający je 

podpułkownik lekarz Kazimierz  
nelken oświadczył, że porucznik „cierpi 
na zmniejszoną poczytalność w chwi-
lach podniety nerwowej”, co należy uwa-
żać za okoliczność łagodzącą w sprawie.

Sąd skazał kapitana Więckowskiego 
i porucznika Przegrodę na rok więzie-
nia i zwolnienie ze służby, kapitana 
Piątkowskiego na rok twierdzy, gdzie 
z kolei kapitan Krawiecki i porucznik 
Buskiewicz musieli odsiedzieć sześć ty-
godni i jeden dzień. wszyscy zostali za 
to uwolnieni od zarzutu zabierania żoł-
nierzom żołdu. „Jest to bolesna i rzuca-
jąca cień krzywdy na korpus oficerski 
sprawa”, pisał w relacji z procesu kore-
spondent PoLSKI zbroJNeJ. „Na 
szczęście surowy wyrok potwierdza, że 
tego rodzaju wypadki są prześladowane 
z całą bezwzględnością”. a D

ulubiona kara  
to sTójKA, czyli 
stanie 
z karabinem 
maszynowym 
uniesionym  
nad Głową

stanowiskach, a jesteśmy przy tem tak 
skromnie uposażeni, że pomimo bardzo 
oszczędnego życia rozpacz nas ogarnia, 
gdy otrzymywane pieniądze nie wystar-
czają na przeżycie całego miesiąca”, pi-
sali w lipcu 1929 roku w liście do re-
dakcji. I pytali: „czy podoficer zawodo-
wy, będąc w rozpaczliwych warunkach 
materialnych, ma czuć pociąg do swego 
zawodu?”.

PrzedWCzeSny aWanS
„Podoficer posiadający tytuł starsze-

go sierżanta musi niejednokrotnie tak 
w służbie liniowej, jak kancelaryjnej 
spełniać funkcje należące do oficera, 
winien przeto posiadać odpowiedni 
stopień inteligencji, duże doświadcze-
nie życiowe i służbowe oraz zrówno-
ważony charakter”, zaznaczył w roz-
kazie z 3 lipca 1924 roku generał 
dywizji Mieczysław Kuliński, dowód-
ca okręgu Korpusu numer V w Krako-
wie. Dodał, że samo przejście prze-
szkolenia i przesłużenie pewnego 
czasu w jednym stopniu nie wystarczy 
do awansu.

„z przedkładanych mi wniosków 
awansowych skonstatowałem, że do-
wódcy podległych mi formacji podają 
niejednokrotnie do awansu na sierżanta 
i starszych sierżantów podoficerów zbyt 
młodych wiekiem i służbą”, uznał ge-
nerał. I przypomniał, że określoną gra-
nicę czasu, jaką podoficer musi odsłu-
żyć w posiadanej szarży, aby móc 
przejść do następnego stopnia, należy 

rozumieć jako okres minimalny, a nie 
czas, po którym automatycznie nastę-
puje awans.

SPrężySTe MyŚlenie
Kwestię podoficerów poruszył na ła-

mach wojskowej gazety także sierżant 
Józef Wójcik. Stwierdził, że kompania, 
która ma dobrych sierżantów, zawsze 
wybije się na czoło pułku, choćby 
chwilowo miała słabszego dowódcę. 
toteż, jak podsumował, im lepszych 
będziemy mieli podoficerów, tym lepiej 
będzie wyszkolone wojsko. „Niestety, 
nasz poziom wykształcenia nie jest za 
wysoki”, skonstatował ze smutkiem ka-
pral zawodowy 36 Pułku Piechoty 
Grzegorz Ciepliński. „bywa, że szere-
gowiec stokrotnie przewyższa swojego 
podoficera inteligencją i inicjatywą. I to 
nie rekrut maturzysta, ale zwykły robot-
nik czy rzemieślnik”.

obaj podoficerowie zgodnie twierdzi-
li natomiast, że szeregowych trzeba 
uczyć nie tylko tego, jak ćwiczyć z kara-
binem, lecz także wszystkiego, co jest 
dla żołnierza-obywatela konieczne 
z punktu widzenia interesu państwowe-
go. chodzi o wychowanie moralne 
i obowiązki wobec ojczyzny. Mimo to, 
jak wyliczał kapral, najwyżej 10 procent 
podoficerów prowadzi takie zajęcia. 
Przyczyna, jego zdaniem, tkwi w pro-
gramie szkolenia. „oddziały za dużo 
czasu poświęcają na sprężysty krok, a za 
mało na sprężyste, logiczne i patriotycz-
ne myślenie szeregowego”.

wojny 
i pokoje
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wnajwiększym powstaniu narodowym w 1863 
roku uczestniczyło wiele organizacji skupiają-
cych kobiety. były to rozsiane po całym kraju 
tak zwane koła niewiast. odegrały one ważną 

rolę w szerzeniu i propagowaniu idei wyzwoleńczych. Ich 
członkinie, niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej, 
wykonywały zadania zlecone przez organizacje rewolucyjne. 
chociaż były to przeważnie prace pomocnicze, miały znacz-
ny wpływ na przebieg powstania. 

na Polu WalKi
Kobiety organizowały zbiórki pieniężne przeznaczone na 

zakup broni, środków medycznych, odzieży, żywności. z za-
pałem zawiązywały kolejne koła i organizowały kursy pielę-
gniarskie. Szyły mundury, koszule i bieliznę, zajmowały się 
produkcją bandaży i waty. w domach i dworach organizowa-
ły punkty medyczne i szpitale. Przykładem jest koło Piątek, 
którego członkinie Kazimiera Królikowska (nauczycielka) 
i Salomea Hildebrand (aptekarka), niosły pomoc potrzebu-
jącym. Narażały życie, dostarczając środki medyczne i żyw-
ność powstańcom i więźniom, udzielały pomocy medycznej.  

tajna organizacja Klaudynki, założona przez Klaudynę 
Potocką, zofię romanowiczową i Julię dzierżanowską, 
przerodziła się w roku 1863 w Komitet Niewiast Polskich we 
Lwowie. Jego członkinie zajmowały się pracą ideową i kultu-
ralną. Jedna z założycielek Klaudynek zofia romanowiczowa 

Mało wiadomo o zasługach kobiet biorących udział  
w powstaniu w 1863 roku.

Styczniowe weteranki
a g N I e S z K a  J a S K u ł a

była kurierką, przewoziła korespondencję między oddziałami 
a władzami narodowymi. w domach ukrywała więźniów, ar-
chiwizowała dokumenty, zajmowała się laniem kul, wytwa-
rzaniem ładunków oraz dostarczaniem żywności i odzieży. 
Nauczycielka Joanna Podłuska pomagała w rozszyfrowy-
waniu rosyjskich wiadomości wojskowych. 

Kobiety były czynnymi uczestniczkami walk. ochotni-
czo wstępowały do oddziałów partyzanckich i wraz z męż-
czyznami walczyły z wrogiem. Nauczycielka aleksandra 
Pawłowska wstąpiła do oddziału powstańczego Pawła Suzina, 
a następnie Karola Kamińskiego. Pełniła rolę kurierki. Dostar-
czała żywność i zbierała pieniądze. zajmowała się także pracą 
wywiadowczą. w czasie jednej z akcji została ciężko ranna. 

Działalnością wywiadowczą i kurierską zajmowała się tak-
że antonina Tytke-Mazurkiewicz, która wstąpiła do oddzia-
łu Kajetana Cieszkowskiego. z kolei antonina łazowska 
służyła najpierw pod dowództwem ludwika narbutta, a po 
jego śmierci – pod komendą aleksandra Poradowskiego. 
zajmowała się organizowaniem oddziałów, przewożeniem 
broni i żywności. za swoją działalność została aresztowana, 
rok spędziła w więzieniu wileńskim, skąd została wywiezio-
na na Syberię. Podobny los spotkał wiele innych kobiet. zwy-
kle po kilku–kilkunastu miesiącach spędzonych w więzieniu 
były zsyłane na Syberię. Po upadku powstania ich działalność 
nie ustała. Pomagały sierotom i wdowom po powstańcach.

SzaCuneK MarSzałKa
Powstanie styczniowe pozostawiło wyraźny ślad w świado-

mości społeczeństwa. ugruntowało pogląd o konieczności 
mierzenia się z przeciwnościami w imię dobra narodu. Stąd 
szacunek i cześć dla weteranów roku 1863. Józef Piłsudski 
tak mówił o powstańcach: „gdy myślę jako żołnierz, nawet 
pomijając uczucia patriotyczne, muszę schylić czoło przed ol-
brzymim żołnierskim wysiłkiem ludzi 63 roku. Źle uzbrojeni, 
źle wyżywieni, wytrzymali półtora roku, walcząc jako żołnie-
rze z olbrzymim, potężnym wówczas państwem. walczyli 
nieraz bez nadziei zwycięstwa. Pomyślcie więc Panowie jako 
żołnierze, czy nie jest to dowodem wielkiej mocy moralnej 
i wielkiej tężyzny żołnierskiej”. 

zasługi powstańców zostały docenione dopiero po odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku. wielu weteranów otrzymało 
wówczas wysokie odznaczenia. Doceniono kobiety weteranki, 
które walczyły o wolność na równi z mężczyznami. 

c
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a g N I e S z K a  J a S K u ł a  J e S t  P r a c o w N I K I e M 

c e N t r a L N e g o  a r c h I w u M  w o J S K o w e g o .

marszałek Edward Rydz-śmigły wita się z weteranami styczniowymi 
w dniu rocznicy powstania. Warszawa, 22 stycznia 1937 roku 
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Jak politycy naginają prawdę o wojnie, najlepiej pokazuje ewolucja nazwy stosow-
nego ministerstwa w państwach europejskich. Jeszcze w XIX wieku było prosto, 
jasno i szczerze: ministerstwo wojny. Po hekatombie I wojny światowej europa 
miała dość wszelkich wojen, więc w nazwie resortów zamiast wyrazu „wojna” 

znalazło się neutralnie brzmiące sformułowanie „sprawy wojskowe”. z kolei po II woj-
nie światowej pojawiły się ministerstwa obrony. bo przecież wojna to zawsze sprawka 
tych innych.

Kłamali też wojskowi. Jeszcze nigdy w historii obie strony konfliktu nie podały iden-
tycznej liczby zabitych przeciwników, własnych żołnierzy i wrogów wziętych do nie-
woli. Liczby te zawsze różniły się radykalnie, nierzadko o rząd wielkości.

czasem wojskowi kłamali tak, że było to nawet śmieszne. Przykładem może być do-
wództwo hitlerowskiego wehrmachtu (oKw), które co i rusz informowało o „plano-
wym skróceniu linii frontu”, czyli tak naprawdę o kolejnym laniu spuszczonym przez 
armię czerwoną. 

Podczas II wojny światowej piloci myśliwscy Luftwaffe zawsze odnosili dużo więcej 
zwycięstw w walkach powietrznych niż najlepsze myśliwskie asy aliantów. a przecież 
aż tacy wybitni nie byli, ich maszyny też nie miały miażdżącej przewagi nad aliancki-
mi. zatem niemiecka propaganda bezczelnie kłamała? akurat nie. chodzi o to, że 
alianci za zwycięstwo powietrzne uznawali udokumentowane zestrzelenie samolotu 
wroga, tymczasem Luftwaffe jako zwycięstwo swojego pilota liczyła każdą sytuację, 
w której pozostał on na powietrznym placu boju. gdy przeciwnikowi kończyło się pali-
wo i bezpiecznie odleciał do swoich, niemiecki as zaliczył jedno zwycięstwo. a za ze-
strzelenie samolotu przeciwnika ‒ trzy zwycięstwa.

Po drugiej stronie frontu walki o prawdę na temat wojny stali od początku dziennika-
rze. od początku, czyli od wojny krymskiej w połowie XIX wieku, gdzie na froncie po-
jawił się po raz pierwszy niezależny korespondent prasy. był to William Howard  
russell, pisujący krytyczne korespondencje do londyńskiego „times’a”. Jako pierwszy 
napisał prawdę o jakości zaopatrzenia wojsk i dowodzenia nimi, o stratach własnych od-
działów i cierpieniu rannych. od listów russella zaczęła się wielka tradycja wojennych 
korespondentów prasowych, takich jak richard Harding davis, który pisał odkryw-
cze, wnikliwe korespondencje z frontu zachodniego I wojny światowej; jak ernest  
Hemingway, asystujący hiszpańskiej wojnie domowej i swoim rodakom na froncie we 
Francji w II wojnie światowej; jak legendarny ernest Taylor Pyle, towarzyszący ame-
rykańskim oddziałom na wszystkich frontach II wojny, czy jak wielki sowiecki kore-
spondent z frontu wschodniego Wasilij Grosman.

wojenny fotoreportaż, czasem mówiący o wojnie więcej niż świetne teksty, narodził 
się także podczas wojny krymskiej, ale – paradoksalnie – jako próba zneutralizowania 
niezależnych, krytycznych relacji prasowych. roger Fenton, nadworny fotograf królo-
wej Wiktorii, miał zrealizować w obozie brytyjskim krzepiące ducha obrazki z życia za 
frontem „naszych dzielnych chłopców”. Już kolejni fotografowie na froncie krymskim, 
Felice Beato, James robertson, i na frontach amerykańskiej wojny secesyjnej służyli 

wiernie i z talentem nie wojnie, lecz prawdzie o niej.
Dziś, gdy zawód korespondenta wojennego spo-

wszedniał, gdy relacje frontowe traktuje się jako 
coś oczywistego w telewizji i gazecie, warto pa-
miętać, że cząstkę zasługi w kiełznaniu okrucień-
stwa wojen mają także niepozorni faceci biegający 
pomiędzy żołnierzami z długopisami i kamerami 
w rękach.

felieton

w ł o d z i m i e r z 
k a l i c k i

Czas PRzEszły DokoNaNy| |

politycy zawsze kłamali 
w kwestii wojny. wojskowi 

zresztą też. znacznie lepiej 
służyli prawdzie 
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horyzonty

Instruktorzy przyjechali do rybaków dzień wcześniej. 
Położony w lesie nad Narwią ośrodek składał się ze sta-
rych domków, pamiętających czasy wczesnego Gierka. 
uwagę zwracały świeżo wyremontowana stołówka oraz 

kontenery sanitarne z toaletami i prysznicami. co prawda 
z tych ostatnich nie dało się korzystać, ponieważ kanalizacja 
była niesprawna, ale studenci pedagogiki obronnej i surwiwa-
lu z olsztyńskiej Szkoły wyższej nie przyjechali tutaj na 
wczasy.

PięCioliTroWy MarSz
Pierwsze spotkanie instruktorów przy ognisku – umiarko-

wana liczba puszek z piwem oraz niewyczerpany potok dow-
cipów i anegdot opowiadanych przez Mirosława Walczyka 
o wdzięcznym pseudonimie „Mongoł”, wieloletniego harce-
rza i pedagoga, dowódcę grupy szturmowej w 25 brygadzie 
Kawalerii Powietrznej, którym został po ukończeniu I Selekcji 
Żołnierza Polskiego. równie ciekawie prezentowali się pozo-
stali instruktorzy: wiecznie uśmiechnięty Karol Mirkowicz 

Kiedyś sztuki przetrwania można było 
nauczyć się w harcerstwie lub na własną rękę w czasie wędrówek 

po lasach. teraz taką wiedzę zdobywa się na studiach.

„lolek”, ratownik woPr i spec od parków linowych; kieru-
jący firmą lakoniczny i poważny Wojtek Komorowski czy 
dobrotliwy darek raciborski, dowódca łomżyńskiego 
Strzelca, który w tematyce militarnej zagiąłby niejednego 
pułkownika. wszyscy, łącznie z prowadzącym obóz Piotrem 
Bernabiukiem, zadawali sobie pytanie, z jaką grupą studen-
tów przyjdzie im się zmierzyć w tym roku. 

rankiem następnego dnia przed mieszkalnym kontenerem 
zebrali się młodzi ludzie objuczeni plecakami. z twarzy stu-
dentów trudno było coś wyczytać. Pewnie tak samo jak my 
badali grunt i zastanawiali się, co ich czeka w następnym ty-
godniu: imprezy i opalanie na łonie natury czy hardcore po-
równywalny z obozami wojskowymi. oceniać można było na 
razie tylko po ubraniach. grupa była bardzo różnorodna – od 
osób przypominających dresiarzy po żołnierzy z brodnicy 
i Morąga, których zdradzały elementy polskich mundurów. 
było kilku takich, którzy nosili kamuflaże zagraniczne, 
a dwóch studentów – jak się później okazało strażaków 
– ubrało się w archaiczne jodełki.
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„Spakujcie się na dwa dni; weźcie śpiwory i karimaty”, za-
rządził zaraz po inauguracyjnym obiedzie Piotr Bernabiuk. 
Pół godziny później ruszyliśmy i dający cień lasek zniknął 
nam za plecami. Słońce mocno przypiekało, ale na szczęście 
tempo marszu nie było zbyt forsowne, dało się więc nacieszyć 
widokami zielonego Podlasia. Funkcję nawigatorów przejęli 
żołnierze, którzy z mapami i kompasami bezbłędnie znajdo-
wali kolejne punkty orientacyjne. Jedyne powody do narzeka-
nia mieli ci, którzy musieli taszczyć pięciolitrowe baniaki 
z wodą. całe szczęście, że jako dziennikarzowi udało mi się 
wykręcić od tego „zaszczytu”. Dopiero pod koniec dnia moż-
na było odpocząć, w cieniu plastikowych plandek rozwieszo-
nych na drzewach, spróbować coś zabić, ugotować i zjeść.

PraWie JaK PanCerniK
Następnego ranka, po śniadaniu złożonym z kultowych ra-

cji żywnościowych S1, okazało się, że powrót do ośrodka ma 
się odbyć drogą wodną. część osób miała ruszyć z prądem 
Narwi na pontonach, a większość na pokładzie własnoręcznie 

dzisiaj koszty  
i obsłuGa  
sprzętu nie są 
problemem. 
WyzWANIEm 
PozosTAjE 
WyobRAźNIA
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zbudowanych tratw. Podstawę ich konstrukcji stanowiły puste 
plastikowe beczki o wyporności 200 litrów oraz wielki kłąb 
sznurka. trzeba było jeszcze znaleźć bale drewniane i powią-
zać je w odpowiedni szkielet.

Prace projektowo-badawcze i budowa zajęły cały poranek. 
Na szczęście las pełen był ściętych drzewek i gałęzi, więc bu-
dulca nie brakowało. Nie pomagał za to upał, który szybko 
przestał być wiosenną atrakcją. teraz słońce doskwierało pra-
cującym siekierami i wiążącym pętle ludziom. Dopiero około 
południa dwie tratwy udało się zepchnąć na wodę. Pomysły 
na imiona dla nich były różne: od „yamato” i „Musashi”, na 
pamiątkę słynnych japońskich pancerników, po „Porażka” 
i „Nieporozumienie”. 

bez problemu członkowie grupy pokonali kilkunastokilo-
metrową trasę. załoga pierwszej tratwy, obsadzona głównie 
przez cywilów, ambitnie wiosłowała własnoręcznie wykona-
nymi pagajami. Konkurenci, w dużej mierze mundurowi, nie 
byli zainteresowani rywalizacją. od czasu do czasu plusnęli 
wiosłem, ale zdawali się przede wszystkim na nurt rzeki 
i wiatr dmący w sprytnie rozstawioną pałatkę.

adrenalina na Gałęzi
organizacja leśnych obozów i gier terenowych to zadanie 

coraz bardziej złożone. Dostępny jest nowoczesny sprzęt 
wspinaczkowy i medyczny, a walkę w lesie można prowadzić 
za pomocą markerów paintballowych i replik aSg. Do tego 
dzięki coraz tańszym samochodom o dużej ładowności cały 
sprzęt można bez problemu przywieźć na obóz. w tej sytuacji 
jedyną barierą dla firm szkoleniowych pozostają wyobraźnia, 
koszty oraz umiejętności korzystania ze sprzętu niezbędne do 
bezpiecznego przeprowadzenia zabawy.

Kolejne dni obozu poświęcone były prezentacji najróżniej-
szych narzędzi, których można użyć w trakcie szkolenia. 
Najwięcej adrenaliny dostarczyła wspinaczka linowa. Kiedy 
Karol Mirkowicz uczył wiązania węzłów i pod jego kierun-
kiem zrobiliśmy tuż nad ziemią pierwszą przeprawę złożoną 
z dwóch linek, wydawało się, że wszystko pójdzie gładko. 
Kolejne ćwiczenie okazało się jednak znacznie bardziej wy-
magające. trzeba było wdrapać się po drabince sznurowej na 
wysokość 10 metrów, przepiąć się na górze i zjechać po uko-
śnie biegnącej linie. 

wejście było w miarę proste. tylko jak potem wytłumaczyć 
podświadomości, że można bezpiecznie odpiąć się z karabiń-
czyka, na którym się dotychczas wisiało? to szczególnie 
trudne, kiedy koledzy i koleżanki siedzą pod drzewem i śmie-
ją się z każdego nieskoordynowanego ruchu czy grymasu. 
barometrem nerwów była dodatkowo gałąź, na której stał 
przepinający się śmiałek. Jeśli trzęsły mu się nogi, trzęsła się 
i ona, co wywoływało kaskady śmiechu i dowcipy.

oSTaTeCzny eGzaMin
wreszcie nadeszła godzina prawdy. Kursanci podzielili się 

na dwie grupy. Każda z nich miała przygotować dla pozosta-

horyzonty SuRWiWAl| |

Leśne w y k ł a d y

dWIE zAłoGI I dWIE 
szKoły. jedni używali  
wioseł własnej 
roboty, inni  
zdali się na nurt 
i rozstawili 
prowizoryczny żaGiel

Woda, mąka i ognisko. To przepis na upieczenie sobie 
smakowitego i nieźle wypełniającego żołądek „wężyka”.

Prowizoryczne wiosła 
nadspodziewanie 

dobrze spełniły swoje 
zadanie.
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łych kompletny plan gry, w której przeszkody na trasie wpisy-
wałyby się w spójną fabułę. Do dyspozycji mieli trenerów, 
którzy wcześniej prowadzili zajęcia, i cały zwieziony do 
ośrodka sprzęt. w przeciwieństwie do zwyczajnych gier oce-
niana miała być sprawność nie ich uczestników, lecz organi-
zatorów. 

grupą, której działania obserwowałem, dowodziła Karolina 
ambo. Po godzinie udało jej się opanować dowcipkujący ze-
spół i skłonić go do pracy. „akcja dzieje się w czasie II wojny 
światowej. zginął spadochroniarz, musicie znaleźć przewożo-
ne przez niego mapę i zadania”, zaczął układanie scenariusza 
starszy szeregowy daniel deptuła.

Kiedy jedni planowali rozgrywkę, drudzy poznawali teren. 
Na podstawie samej mapy nie można było bowiem stwierdzić, 
w którym miejscu najlepiej ukryć skrzynię z amunicją – czyli 
kulki do paintballa – a tym bardziej, gdzie zarządzić przeprawę 
linową. Początek gry przygotowanej przez grupę Karoliny to 
poszukiwanie spadochroniarza, który zawisł na drzewie. trze-
ba było wspiąć się do niego po linie, obszukać jego plecak 
i znaleźć przedmioty porozrzucane w okolicy. Dopiero uzbro-
jona w kompasy, zestaw zadań i mapę drużyna mogła ruszyć 
w kierunku linii nieprzyjaciela. czekały na nią jeszcze przepra-

wa wodna, opieka nad rannym, a na końcu gniazda karabinów 
maszynowych, czyli ludzie uzbrojeni w markery do paintballu. 
Fabuła gry drugiej grupy została potraktowana bardziej po ma-
coszemu. ot po prostu trzeba było zaliczyć kolejne punkty na 
trasie i zrealizować wyznaczone zadania. 

Błędy PoCząTKuJąCyCH
Przyszli organizatorzy gier terenowych nie ustrzegli się 

błędów: przez złe odczytanie mapy jedna z grup musiała tasz-
czyć „rannego” nie przez pół, ale półtora kilometra, a prze-
prawa przez rozlewisko Narwi została przeprowadzona w in-
nym miejscu, niż było to zaplanowane, co zmusiło uczestni-
ków do nadłożenia drogi. częstym niedopatrzeniem okazało 
się też nieuwzględnienie w planach osoby, która zbierze 
sprzęt z punktów po ich przejściu przez grających. 

zdaniem instruktorów były to jednak potknięcia typowe dla 
początkujących, a obie gry zakończyły się bez większych za-
kłóceń. co najważniejsze, po raz pierwszy w jedenastoletniej 
historii obozu organizowanego na wydziale Pedagogiki 
obronnej i Surwiwalu gry poszły tak dobrze, że nie trzeba 
było zatrzymywać ich co chwila i rozpoczynać poszczegól-
nych elementów od nowa.

budowa tratwy  
w palącym słońcu 
nie należała  
do najprostszych 
zadań, 
szczególnie  
że konstrukcję 
trzeba było 
samodzielnie 
zaprojektować.
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Do Polski powrócił zabytkowy eg-
zemplarz tankietki tKS o nume-

rach seryjnym 111 i rejestracyjnym 
1623. Pojazd został wyprodukowany 
14 listopada 1935 roku, a utracono go 
w kampanii wrześniowej. Niemcy prze-
wieźli potem tankietkę do Norwegii, 
gdzie po zakończeniu wojny trafiła do 
muzeum. Pojazd wrócił do Polski dzię-
ki współpracy polskiej ambasady 

w oslo, norweskiego muzeum sił zbroj-
nych i centrum Szkolenia wojsk Lądo-
wych w Poznaniu. Po remoncie nowy 
nabytek muzeum będzie jednym z jego 
najciekawszych eksponatów. 

w latach 1934–1937 wyprodukowa-
no w Polsce ponad 280 sztuk tych po-
jazdów. były one podstawową bronią 
polskich pancerniaków w czasie kam-
panii wrześniowej. a D

Muzeum broni Pancernej w Poznaniu wzbogaciło się 
o polską tankietkę tKS. 

militarna perełka

Tak może  
wyglądać  
po remoncie 
odzyskana 
tankietka.

Samolot an-2 tD o numerze bocz-
nym 7447 został wyprodukowany 

w Mielcu 9 stycznia 1967 roku. Do 
służby w 8 bazie Lotnictwa transporto-
wego w Krakowie wszedł dzień później. 
1 kwietnia 1982 roku z pokładu samolo-
tu odbywało się desantowanie skocz-
ków. w pewnym momencie załoga po-
informowała, że z powodu drobnych 
problemów technicznych muszą wyko-
nać nad miastem lot kontrolny. okazało 
się to początkiem zaplanowanej uciecz-
ki. Po lądowaniu w rejonie czernichowa 
i zabraniu rodzin oraz kolegi, piloci po-
lecieli do wiednia, gdzie otrzymali azyl 

polityczny. tylko technik pokładowy nie 
był wtajemniczony w plan ucieczki i ja-
ko jedyny wrócił do kraju. Do Polski po-
wrócił również antek sprowadzony 
przez specjalną grupę pilotów. w 2007 
roku maszyna otrzymała specjalne ma-
lowanie – z przodu kadłuba namalowa-
no oczy i smoczy pysk. z końcem 
kwietnia wiedeńczyk – jak nazywany 
jest teraz samolot – został wycofany 
z eksploatacji. w czasie swojej wojsko-
wej służby wykonał prawie 15,1 tysiąca 
lądowań i spędził w powietrzu 6953 go-
dziny. Maszyna trafi do krakowskiego 
Muzeum Lotnictwa Polskiego. a D 

Po 45 latach ze służbą pożegnał się transportowy 
an-2, który zasłynął po tym, jak został 

uprowadzony przez trzech pilotów.

Emerytura wiedeńczyka

aby uczcić obchodzony po raz 
pierwszy w Polsce Dzień wetera-

na Działań poza granicami Państwa, 
kilkuosobowe zespoły żołnierzy przyje-
chały do stolicy ze Świętoszowa, 
Szczecina, elbląga, Krakowa, Przemy-
śla oraz tomaszowa Mazowieckiego. 
organizatorem rajdu byli dowódca 
wojsk Lądowych oraz Stowarzyszenie 
rannych i Poszkodowanych w Misjach 
poza granicami Kraju. 

tegoroczny gwiaździsty rajd rowe-
rowy nie był pierwszą imprezą poświę-
coną poszkodowanym misjonarzom. 
w 2011 roku stowarzyszenie objęło 
patronatem projekt „Przystanek boha-
ter”. emerytowany pułkownik armii 
brytyjskiej Peter Swanson i jego syn 
rupert wyruszyli wówczas w rowero-
wą podróż z westerplatte do tatr, żeby 
wspierać polskich żołnierzy rannych 
w trakcie służby na misjach poza gra-
nicami kraju. M S

Pokonali na rowerach kilkaset 
kilometrów, aby zwrócić uwagę 

na rannych misjonarzy. 

wsparcie 
na dwóch kółkach

Na krążku „orkiestry w sercu: major 
Jan Jura” umieszczono archiwalne 

nagrania nieistniejącej już opolskiej or-
kiestry wojskowej pod dyrekcją majora, 
który był jej kapelmistrzem przez ponad 
dwadzieścia lat. Nagrania pochodzą 
z fonoteki radia opole z lat 1974–1998. 
Na płycie znalazły się najbardziej znane 
standardy muzyki rozrywkowej oraz 
melodie meksykańskie. Major Jura od 
1996 roku zmaga się z parkinsonem. 
w 2001 roku utworzył koło wspierają-
ce osoby borykające się z tą chorobą 
oraz ich rodziny. Dochód ze sprzedaży 
płyty ma pomóc chorym na parkinso-
na w województwie opolskim. Koor-
dynatorką projektu jest córka kapelmi-
strza – Małgorzata Jura. a D

orkiestra wojskowa gra dla  
osób z chorobą Parkinsona.

Pomocne granie

horyzonty
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odnaleziony w północnym egipcie 
samolot jest w idealnym stanie. 

Ma oryginalną farbę maskującą i lotni-
cze emblematy. zachowały się też ta-
bliczki z numerami bocznymi i całe 
wyposażenie. Śmigło maszyny jest 
zniszczone, widoczne są też dziury po 
kulach. znalezisko część miłośników 
awiacji nazwała lotniczym odpowiedni-
kiem grobowca Tutenchamona. Myśli-
wiec zaginął pod koniec czerwca 1942 
roku w czasie lotu do bazy naprawczej 

raF-u. Możliwe że pilot – 24-letni 
sierżant dennis Copping – stracił 
orientację i musiał lądować z braku pa-
liwa. w pobliżu wraku znaleziono ra-
dio, za którego pomocą lotnik próbował 
połączyć się z bazą. Później, prawdopo-
dobnie z wycieńczenia, zmarł na pusty-
ni. Muzeum Królewskich Sił Powietrz-
nych organizuje ekspedycję, której 
celem jest wydobycie wraku samolotu 
i przetransportowanie go do wielkiej 
brytanii. a D

Polacy szukający ropy naftowej na Saharze znaleźli wrak 
zaginionego 70 lat temu brytyjskiego myśliwca P-40 Kittyhawk.

Lotniczy tutenchamon

owadom zgniatamy 
głowy i odrywamy 

odnóża. Prażymy nad 
ogniem na odrobinie 
tłuszczu w gorącym ron-
dlu. trzeba pamiętać, że-
by nakryć naczynie i po-
trząsać nim w czasie go-
towania. Pasikoniki są go-

towe, kiedy zmienią kolor na czerwony. 
Można je jeść posypane solą lub ostrą 
papryką. Koniki polne i pasikoniki znaj-
dziemy od czerwca do września na łą-
kach i pastwiskach. Najlepiej łapać je ra-
no, kiedy jest jeszcze rosa, ponieważ 
wtedy są najmniej ruchliwe. a D

ł a t w e

e k s t r e m a l n e
 k u l i n a r i a

|| ||

Prażone pasikoniki

zupa z barszczu

200 koników polnych lub 
pasikoników, olej do 
smażenia, odrobina soli 
lub ostrej papryki.

zblanszowane li-
ście oraz okonki 

barszczu tniemy na 
drobne kawałki, ukła-
damy warstwami 
w kamiennym garnku, 
przesypując solą 
i mocno ugniatając, aż 
puszczą sok. całość 
przykrywany obciążo-

nym talerzem i odstawiamy na mniej 
więcej tydzień. gotową kiszonkę prze-
kładamy do garnka, dodajemy rosół i go-
tujemy razem 20 minut. zupę zabielamy 
śmietaną wymieszaną z mąką, dopra-
wiamy solą i pieprzem. Mieszamy, nie 
gotując. Podajemy z jajkiem ugotowa-
nym na twardo. barszcz zwyczajny ro-
śnie na łąkach i w rzadkich lasach. Naj-
smaczniejsze są młode liście i pędy zbie-
rane od kwietnia do września. a D

t r u d n e

50 dag młodych liści i pędów 
barszczu zwyczajnego, sól, 
6 szklanek rosołu z kury, 
2-3 łyżki mąki, szklanka 
śmietany, pieprz, 3 jajka 
ugotowane na twardo.

Sebastian łukacki, komandos jed-
nostki wojskowej Formoza, uległ 

przed dwoma laty poważnemu wypad-
kowi. Przez pół roku był w śpiączce, 
a po wybudzeniu okazało się, że jest 
sparaliżowany. Dzięki ogromnej deter-
minacji i woli walki, a także wsparciu 
rehabilitantów oraz najbliższej rodziny, 
ćwiczenia przynoszą niesamowite efek-
ty. rehabilitacja jest jednak kosztowna, 
a najbliższych nie stać na kolejne turnu-
sy. od początku kolegę wspomagają 
żołnierze Formozy, między innymi 
przekazując mu dochód z biegu Mor-

skiego Komandosa organizowanego 
przez Kolibki adventure Park w gdyni. 
w tym roku, 4 sierpnia, ośmiu żołnie-
rzy wojsk Specjalnych wyruszy na wy-
prawę kajakową. Jej celem jest opłynię-
cie wyspy bornholm, aby zamknąć pę-
tlę liczącą 400 mil morskich. Koman-
dosi oczekują, że efektem ryzykownego 
przedsięwzięcia będzie zwrócenie uwa-
gi na los kolegi i uzyskanie pomocy, co 
ułatwi mu powrót do zdrowia. więcej 
informacji: miladlasebastiana@gmail.
com lub pod numerem telefonu 069 392 
27 83. P b

Kilku komandosów zamierza opłynąć kajakiem wyspę 
bornholm, aby pomóc koledze.

mila dla sebastiana
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Przemysł zbrojeniowy przystępujących do wojny 
w 1940 roku włoch liczył się na świecie. Stocznie 
w północnej części kraju miały wkrótce opuścić no-
woczesne, silniej uzbrojone od „bismarcka”, pancer-

niki, w budowie znajdował się też lotniskowiec, a fabryki pro-
dukowały miesięcznie dziesiątki myśliwców i bombowców. 
Mało kto zdawał sobie wtedy sprawę z tego, jak bardzo Italia 
w rzeczywistości odstawała od wiodących mocarstw pod 
względem technologii. w ojczyźnie takich marek jak Ferrari 
czy Lamborghini produkowano silniki, którym brakowało 
mocy. Najgorszy był jednak poziom włoskiej broni pancernej, 
którą niemiecki marszałek albert Kesselring nazwał po woj-
nie jeżdżącymi makietami.

w połowie lat trzydziestych na bazie brytyjskiej tankietki 
carden Lloyd (czyli na tej samej co polski tKS) powstał 
3,2-tonowy pojazd, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe 
lub miotacz ognia carro Veloce cV-35, szumnie nazywany 
czołgiem bezwieżowym. Kolejne włoskie konstrukcje także 
można było zakwalifikować najwyżej do czołgów lekkich. 
Fiat L6/40, choć ważył 6,7 tony, czyli prawie tyle co polski 
7tP, uzbrojony był jedynie w karabin maszynowy i działko 
20-milimetrowe. armatkę przeciwpancerną 37 milimetrów 

czołgi były piętą achillesową włoskiej armii  
w czasie II wojny światowej.

O jeżdżących makietach

M a c I e J  S z o Pa

k l e c h d a  p a n c e r n a| |

i dwa karabiny maszynowe otrzymał dopiero zaklasyfikowany 
jako czołg średni 11-tonowy Fiat-ansaldo M11/30. w 1940 
roku 24 egzemplarze M11/39 przerzucono do walk w afryce 
wschodniej, a ponad 70 wzięło udział w inwazji na egipt. 
włoskie czołgi nieźle radziły sobie z przestarzałymi lekkimi 
wozami brytyjskimi MkVI, jednak w zderzeniu z szybkimi 
„krążowniczymi” a10 i a13 – nie mówiąc już o superwy-
trzymałych, jak na tamte czasy, Matildach – okazały się za 
słabe. z czasem, kiedy po stronie brytyjskiej zaczęły poja-
wiać się czołgi grant i Sherman, kariera M13/41 została prze-
sądzona nawet w afryce. Ich załogi walczyły tam wprawdzie 
do końca, podobnie jak na Sycylii, jednak maszyny nadawały 
się już raczej tylko do walki z nieprzyjacielską piechotą czy 
artylerią, a nie do bitew pancernych.

włosi zdawali sobie sprawę z niewielkiej przydatności 
M11/39, jeszcze zanim włączyli się do działań wojennych. 
Dlatego bardzo szybko władze faszystowskie zarządziły opra-
cowanie nowego czołgu średniego. gdy powstał bazujący na 
podwoziu Vickersa 13,5-tonowy Fiat-ansaldo M13/40, zasto-
powano produkcję M11/39 i wszystkie linie produkcyjne roz-
poczęły budowę doskonalszej maszyny. 

czołgi M13/40 po raz pierwszy zostały użyte jeszcze 
w czasie nieudanej kampanii w grecji w 1940 roku. Sukces 
zapewnić im miały 47-milimetrowe, długolufowe armaty i od 
trzech do czterech karabinów maszynowych. uzbrojenie to, 
cięższe niż we wczesnych konstrukcjach niemieckich i brytyj-
skich, pozwalało na niszczenie czołgów krążowniczych, na-
dal jednak pozostawało niemal bezużyteczne wobec celów le-
piej opancerzonych. z tych powodów włosi nigdy nie wysłali 
żadnych większych jednostek pancernych na front wschodni, 
gdzie średnie czołgi ważyły kilkanaście albo ponad 20 czy 
nawet 30 ton. Jedynymi pojazdami pancernymi, których tam 
używali, były lekkie maszyny zwiadowcze oraz zbudowane 
na kadłubie M13/41 dobrze opancerzone działa szturmowe 
Semovente 75/18. 

Po kapitulacji włoch ocalałe wozy wpadły w ręce aliantów 
i okupujących włochy Niemców. ani jedni, ani drudzy nie 
zdecydowali się jednak na użycie zdobyczy na froncie i nara-
żanie swoich załóg. Pewna liczba z trzech tysięcy wyprodu-
kowanych wozów z rodziny M13/40 była używana przez ar-
mię włoską aż do późnych lat pięćdziesiątych.    n

Włosi zdawali sobie 
sprawę z niewielkiej 
przydatności m11/39, 
jeszcze zanim włączyli się 
do działań wojennych. 
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znajdziemy tutaj obok siebie – na powierzchni liczącej 
niewiele ponad dwa hektary – grób nadporucznika ar-
tylerii Johanna Friedricha Matthesa, zmarłego 
w 1832 roku, krzyż żeliwny wystawiony w 1846 roku 

generałowi lejtnantowi Wilhelmowi Gotfrydowi erdmannowi 
von Feldenowi, grób kanoniera ottona lehrkego z 1919 ro-
ku, tablicę poświęconą generałowi majorowi Sergiejowi  
Georgijewiczowi Jawleńskiemu z 1929 roku oraz nagrobek 
podporucznika Kajetana Skibińskiego, zmarłego w 2002 ro-
ku uczestnika wojny obronnej 1939 roku.

arMaTa na KWaTerze
obecny gdański cmentarz garnizonowy obejmuje tereny 

dwóch, a właściwie trzech dawnych nekropoli. Najstarszą 

z nich, niewielki cmentarz wojskowy, utworzono po wojnach 
napoleońskich, na początku XIX wieku, po północnej stronie 
fortyfikacji miejskich przy bramie oliwskiej. Podlegał on 
garnizonowemu kościołowi świętej elżbiety i stąd przyjęła się 
nazwa garnizonowy. Pod koniec wieku poniżej tej nekropolii 
założono cmentarz szpitalny przy ewangelickim kościele bo-
żego ciała, a na początku XX wieku obok powstał cmentarz 
związku wolnoreligijnego dla gminy bezwyznaniowej. wte-
dy też połączono dwie pierwsze nekropolie. Po II wojnie 
światowej włączono do kompleksu fragment byłego cmenta-
rza bezwyznaniowego, a resztę jego terenu przejął cmentarz 
żołnierzy radzieckich.

Do najstarszych zachowanych na cmentarzu garnizono-
wym grobów należą mogiły pruskich oficerów oraz kwatera 

horyzonty SpOKóJ NieŚMieRTelNiKA| |

a N N a  D ą b r o w S K a

Cmentarz Garnizonowy w gdańsku jest jednym z przykładów 
różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej.

Nieustraszeni w boju
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żołnierzy austriackich zmarłych po wojnie prusko-austriac-
kiej 1866 roku w obozie jenieckim. wieńczy ją pomnik 
w formie złożonych razem czterech oryginalnych luf armat-
nich. Kilka lat później, po wojnie prusko-francuskiej, na 
cmentarzu przybyły kwatery żołnierzy obu walczących stron. 
Francuzów upamiętnia teraz już tylko biały marmurowy 
krzyż, a ich prochy zostały przeniesione na wojskowy cmen-
tarz Francuski w gdańsku.

zmieniła się też kwatera żołnierzy pruskich położona 
w górnej, historycznej części nekropolii. Pierwotnie groby 
usytuowane były rzędami. Starsze z nich ozdobiono kamien-
nymi pomnikami w kształcie ściętego pnia drzewa, później-
sze otrzymały drewniane krzyże i emaliowane tabliczki. 
Przez lata groby niszczały. Po przejęciu kwatery w końcu 
XX wieku przez Fundację „Pamięć” uporządkowano je, two-
rząc pole trawnikowe z grupami symbolicznych granitowych 
krzyży. Fundacja w latach 1999–2000 w podobny sposób 
urządziła kwaterę wojenną żołnierzy niemieckich poległych 
w latach 1939–1945.

Marynarze z „MaGdeBurGa”
z czasów I wojny światowej pochodzą natomiast pomnik 

w kształcie kamiennej stelli poświęcony poległym i zmarłym 
w niewoli żołnierzom rosyjskim oraz zbiorowa mogiła 16 nie-
mieckich marynarzy, ofiar wybuchu na krążowniku „Magde-
burg”. okręt zatonął 26 sierpnia 1914 roku w zatoce Fińskiej. 
wcześniej wszedł na przybrzeżne skały i jego dowódca, ko-
mandor podporucznik richard Habenicht, postanowił wy-
sadzić krążownik w powietrze, aby nie przejęli go rosjanie. 
załoga zaczęła ewakuować się na niemiecki torpedowiec, 

kiedy jednak pojawiły się rosyjskie okręty, Niemcy w panice 
wysadzili okręt razem z kilkunastoma swoimi marynarzami. 
Ku ich czci powstał na gdańskim cmentarzu obelisk z leżącą 
pod nim żelazną kotwicą. co ciekawe, pod pretekstem złoże-
nia hołdu marynarzom z „Magdeburga” w sierpniu 1939 roku 
przypłynął do gdańska pancernik „Schleswig-holstein”.

Kolejna wojna światowa spowodowała, że w nekropolii 
przybyły następne wojskowe groby. grzebano tu żołnierzy 
i jeńców różnej narodowości, poległych i zmarłych z ran 
– Niemców, anglików, Francuzów, czechów, włochów, Li-
twinów i Polaków. część z nich została przeniesiona po 1945 
roku na narodowe cmentarze wojskowe: francuskich żołnie-
rzy ekshumowano na gdański wojskowy cmentarz Francu-
ski, angielskich – na cmentarz wojskowy w Malborku, 
a włoskich na cmentarz włoski w warszawie.

Po wojnie cmentarz funkcjonował jako komunalny, za-
mknięto go jednak już w 1961 roku. Po trwających ponad 
30 lat pracach konserwatorsko-porządkowych oraz ekshu-
macyjnych ponownie otwarto nekropolię w 1995 roku. wpi-
sano ją do rejestru zabytków. wydzielono kwaterę wojsko-
wą, w której przez następne dziesięć lat chowano zmarłych 
żołnierzy zawodowych z garnizonu gdańsk, oraz kwaterę 
kombatancką.

ta ostatnia, nazwana teraz kwaterą weteranów walk 
o wolność Polski, przeznaczona jest dla zmarłych osób ze 
środowisk kombatanckich. Spoczywają tutaj żołnierze ar-
mii Krajowej, Polskich Sił zbrojnych na zachodzie czy pod-
ziemia niepodległościowego. Kwaterę wieńczy granitowy 
głaz z wykutymi krzyżem i orłem oraz urną z ziemią z pól 
bitewnych. odsłonięto też tutaj kilka kamiennych tablic 
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upamiętniających Polaków poległych na różnych frontach. 
Na jednej z nich, ku czci osób, które zginęły w czasie walk 
w obronie granicy po 17 września 1939 roku oraz zostały 
zamordowane w zSrr, wyryto zarys naszej przedwojennej 
wschodniej granicy.

TySiąC GWiazd
Do kompleksu cmentarnego przy bramie oliwskiej należy 

też Mauzoleum Żołnierzy radzieckich, założone na terenie 
dawnego cmentarza bezwyznaniowego. Miejsce pod mauzo-
leum wydzielono w 1946 roku, wtedy też rozpoczęto jego bu-
dowę. trzy lata później wykonane były już podstawowe prace 
oraz zakończono ekshumacje ciał. Nekropolię uroczyście 
otwarto 10 listopada 1951 roku. w latach 1982–1984 prze-
prowadzono tutaj kapitalny remont, a przy wejściu odsłonięto 
pięciometrowy pomnik z brązu Matki Polki i rosjanki, autor-
stwa zygfryda Korpalskiego.

Projekt cmentarza powstał w pracowni Politechniki gdań-
skiej. Jego powierzchnię, liczącą 1,65 hektara, rozplanowano 
na trzech tarasach. Dolną, największą część tworzy prosto-
kątne Pole gwiazd, obejmujące zbiorowe mogiły żołnierskie. 
ozdabia je 1088 zwróconych ku południowi pięcioramien-
nych gwiazd z masy żywicznej. Pierwotnie wykonane były 
ze stali, ale większość z nich została zniszczona. groby oto-
czone są obramowaniem z granitowymi płytami. wykuto na 
nich ponad 900 nazwisk żołnierzy, których tożsamość zdoła-
no ustalić.

BoHaTeroWie zSrr
Nad Polem gwiazd góruje taras z obeliskiem w kształcie 

monumentalnej ściany długości 30 metrów i wysokości ponad 
czterech. umieszczono na niej płaskorzeźbę z piaskowca 
przedstawiającą trzech czerwonoarmistów – oficera, czołgistę 
i żołnierza piechoty, a po bokach tablice z napisami po polsku 
i rosyjsku: „odnieśliście wielkie zwycięstwo, byliście nie-
ustraszeni w boju, oddaliście życie własne za słuszną sprawę. 
bohaterom radzieckim poległym w roku 1945 przy wyzwole-
niu gdańska – mieszkańcy gdańska”. autorem i wykonawcą 
płaskorzeźby był alfons łosowski. on też jest przypuszczal-
nie twórcą umieszczonego na najwyższym tarasie 18-metro-
wego żelbetonowego obelisku ozdobionego fryzem z gwiaz-
dą, sierpem i młotem oraz zwieńczonego kulą ziemską.

Na cmentarzu-mauzoleum spoczywają żołnierze armii 
czerwonej polegli wiosną 1945 roku w trakcie zdobywania 
gdańska. Pochowano tutaj łącznie ponad trzy tysiące osób. 
wśród nich znaleźli się trzej bohaterowie związku radziec-
kiego: major gwardii Fiedor Pietrowicz Boridko, generał 
major Sabir rachimow i starszy lejtnant Witalij Pietrowicz 
nikitin.

z i wojny światowej 
pochodzi zbIoRoWA 
moGIłA szesnastu 
niemieckich marynarzy, 
ofiar wybuchu  
na krążowniku 
„maGdeburG”

horyzonty SpOKóJ NieŚMieRTelNiKA| |

Pani Joannie Michałowskiej 
wyrazy żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

teścia 
składają kierownictwo, kadra i pracownicy  

wojskowego Sądu okręgowego w warszawie.

Panu Pułkownikowi  
Mirosławowi ostrowidzkiemu  

oraz Jego rodzinie 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 

teściowej 
składają kadra i pracownicy korpusu służby cywilnej 

oddziału Planowania wojennego Systemu Dowodzenia 
i Stanowisk Kierowania zarządu Planowania Systemów 

Dowodzenia i łączności – P6.

„Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”.
carlos ruíz zafón

Pani beacie Jusiewicz
najszczersze wyrazy żalu i współczucia  

w trudnych chwilach po śmierci

ojca
składają dowódca oraz wszyscy żołnierze i pracownicy 
wojska 34 Dywizjonu rakietowego obrony Powietrznej 

w bytomiu.

Panu płk. Pawłowi zawieraczowi 
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

ojca 
składają szef, żołnierze oraz pracownicy wojska Delegatury 

Departamentu Kontroli w bydgoszczy.

Panu płk. zbigniewowi roszce
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci  

taty
składają dyrekcja, kadra i pracownicy  

Departamentu administracyjnego MoN. n
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Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

szer. Dawidowi Sikorze
z powodu śmierci

ojca
składają dowództwo, żołnierze i pracownicy  

2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Panu kpt. zbigniewowi gawrysiowi 
oraz rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

ojca
składają dowódca, żołnierze oraz pracownicy  

3 zamojskiego batalionu zmechanizowanego.

Panu mjr. rez. henrykowi radoła
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

Matki
składają żołnierze i pracownicy wojska wojewódzkiego 

Sztabu wojskowego w białymstoku.

Panu płk. waldemarowi Krupińskiemu
szefowi Szefostwa Planowania Logistycznego

oraz Jego rodzinie
wyrazy żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

ojca
składa zastępca szefa Iwsp Sz – szef Logistyki  

wraz z kadrą i pracownikami wojska  
Inspektoratu wsparcia Sił zbrojnych rP.

Panu gen. bryg.  
bogdanowi tworkowskiemu, 

dowódcy 6 brygady Powietrznodesantowej w Krakowie,
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje 

z powodu śmierci 

Żony 
składa komendant wraz kadrą zawodową i pracownikami 

5 wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w Krakowie.

wyrazy głębokiego żalu oraz szczere kondolencje 

Panu mjr. lek. aleksandrowi Książkowi 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają komendant, kadra i pracownicy wojska 

4 wojskowego oddziału gospodarczego w gliwicach.

z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ojca 
Pana Pułkownika roberta Konopki.

Składamy Panu Pułkownikowi oraz rodzinie i bliskim
wyrazy szczerego współczucia.

Szef oraz pracownicy oddziału Planowania zarządu 
Planowania rozwoju wojsk Lądowych g-5 DwLąd

rodzinie i bliskim  
Pana Pułkownika roberta Konopki

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ojca
składają szef oraz pracownicy zarządu Planowania 

rozwoju wojsk Lądowych g-5 DwLąd.

wyrazy głębokiego współczucia 

Panu ppłk. andrzejowi Nowakowi 
w trudnych chwilach po śmierci 

ojca
składają szef, oficerowie i pracownicy wojska  

Inspektoratu uzbrojenia.

Panu generałowi brygady  
bogdanowi tworkowskiemu 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Żony 
składają gen. broni edward gruszka oraz kadra i pracownicy 

wojska Dowództwa operacyjnego Sił zbrojnych 
w warszawie.

PoŻEGNaNIa| |
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z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci 

płk. w st. spocz. henryka Jurewicza 
byłego szefa wojewódzkiego Sztabu wojskowego 

w gdańsku, 
uczestnika walk od Lenino aż po berlin, 
odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari 
oraz wieloma innymi odznaczeniami.

z wyrazami współczucia dla 

Najbliższych
kadra zawodowa i pracownicy wojska  

wojewódzkiego Sztabu wojskowego w gdańsku

Pani agnieszce afeltowicz 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Matki
składają dyrektor, kadra i pracownicy wojska  

wojskowego biura zarządzania częstotliwościami.

Panu kmdr. ppor. rez.  
zdzisławowi wilczyńskiemu 

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

teścia 
składają szef, kadra zawodowa i pracownicy wojska 

4 rejonowego Przedstawicielstwa wojskowego w gdańsku.

z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego pracownika,  

człowieka o wielkim sercu, zasłużonego lekarza 
i wspaniałego kolegi

dr. n. med. tadeusza Koczorowskiego 
rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia
składają dyrekcja oraz pracownicy  

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej  
dla Pracowników wojska SP zoz
warszawa, ul. Nowowiejska 31.

wyrazy głębokiego żalu oraz szczere kondolencje

Panu kpt. pil. Pawłowi wojtczakowi 
oraz Jego rodzinie 

z powodu śmierci

ojca
składa kadra 2 eskadry Śmigłowców 1 DLot  

z Leźnicy wielkiej.

Panu ppłk. rez. wojciechowi Mażulowi
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają pracownicy Departamentu zarządzania 

Kryzysowego, Spraw obronnych i ochrony Informacji 
Niejawnych Ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.

z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. dr. n. med. tadeusza Koczorowskiego
absolwenta waM w łodzi, długoletniego zastępcy 

komendanta do spraw lecznictwa cSK waM w warszawie, 
wieloletniego naszego konsultanta w zakresie  

chorób wewnętrznych.

tadziu, 
zostaniesz w naszej pamięci jako człowiek wielkiej 

szlachetności, skromności i wrażliwości, życzliwy ludziom, 
którym przez całe życie służyłeś radą i niosłeś pomoc.

będzie nam ciebie bardzo brakowało.
Spoczywaj w pokoju.

Szczere wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach 
składamy

Synowi  
dr. rafałowi Koczorowskiemu 

oraz pozostałym członkom rodziny.

Lekarze i pielęgniarki z SPL dla Pw SP zoz
warszawa ul. Nowowiejska 31

Panu mł. chor. rez.  
Krzysztofowi Maślińskiemu  

oraz Jego rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

Syna 
składają komendant, żołnierze i pracownicy wojska 

wojskowego centrum Kształcenia Medycznego w łodzi.
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Panu mjr. adrianowi Klimkowi 
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 

z powodu śmierci 

ojca
składają

żołnierze i pracownicy wojska  
wojskowej Komendy uzupełnień w rybniku.

z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 29 maja 2012 roku odeszła

wspaniała kobieta, człowiek o kryształowym sercu,  
Nasza Przyjaciółka

łucja ewa Pliszka.
Szczególne wyrazy współczucia składamy naszemu Koledze

Marianowi Kluczyńskiemu  
i rodzinie zmarłej

redakcja „bandery”.

Panu kpt. Stanisławowi wiączek 
oraz Jego rodzinie

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ojca
składają

dowódca, żołnierze i pracownicy wojska wielonarodowej 
brygady (część polska) w Lublinie.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”.

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

szer. Paulinie orchowskiej-Nowak
z powodu śmierci

ojca
składają dowództwo, żołnierze i pracownicy 2 Pułku 

Inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Pani grażynie Majewskiej 
oraz Jej Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają dowództwo, żołnierze i pracownicy 
12 Szczecińskiej Dywizji zmechanizowanej.

Panu mjr. Ireneuszowi Nitek
oraz

Pani chor. edycie Nitek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy i teściowej
składają koleżanki i koledzy  

z 1 wojskowego Szpitala Polowego w bydgoszczy.

Drogiemu koledze

mjr. Mariuszowi Sypieniowi
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Matki
składają kadra i pracownicy Szefostwa Służby MPS 

Inspektoratu wsparcia Sił zbrojnych.

St. sierż. Mariuszowi Nawrockiemu 
zastępcy dowódcy 9. patrolu rozminowania 

wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Matki 
składają dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

9 brygady Kawalerii Pancernej w braniewie.

z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ojca
Pana mjr. Jarosława Muchy

Szczere i głębokie wyrazy współczucia 
w tych ciężkich chwilach 

dla całej rodziny 
składają szef, kadra i pracownicy Szefostwa 

eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i oPbMr 
Inspektoratu wsparcia Sił zbrojnych.

Panu Marianowi Kluczyńskiemu 
naszemu współpracownikowi 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

łucji ewy Pliszki 
składają koleżanki i koledzy  

z wojskowego Instytutu wydawniczego.



numer 4 | lipiec 2012 | polska zbrojna124

Jako dęblinianka, przyzwyczajona do hałasu, 
nie słyszy już startujących i lądujących sa-
molotów. wychowała się w wojskowym śro-
dowisku – mundur nosił tata, a później brat. 

I wielu mężczyzn wokół. od kiedy pamięta, ra-
zem z kolegami kopała piłkę na osiedlowym bo-
isku. ta miłość do sportu, zwłaszcza do tej typo-
wo męskiej dyscypliny, pozostała jej do dziś. 

realizM Przede WSzySTKiM
Podporucznik Paulina Krawczak na serio za-

częła grać w piłkę nożną pół roku przed maturą. 
„Mój kolega studiował wtedy w białej Podlaskiej, 
gdzie kobiety grały w piłkę w akademickim 
związku Sportowym. zapytał trenera, czy mogła-
bym przyjść i spróbować swoich sił. Poszłam tam 
i już zostałam”, wspomina Paulina.

Na treningi i mecze początkowo dojeżdżała 
z Dęblina. Potem, gdy rozpoczęła studia na biel-
skiej akademii wychowania Fizycznego, mogła 
poświęcić ulubionej dyscyplinie sportu znacznie 
więcej czasu. w meczach najczęściej grała na po-
zycji napastnika lub pomocnika. Po sześciu mie-
siącach gry w klubie w 2005 roku została powoła-
na do kadry narodowej, z którą zagrała dwa me-
cze. „wiem, że jakiś poziom gry reprezentuję, ale 
sądzę, że było mi łatwiej o tyle, że wówczas ten 
sport nie był tak mocno rozpowszechniony 
i dziewczyn grających w piłkę nie było wiele”.

Kolejne zgrupowania kardy, wyjazdy na mecze, 
uniwersjady stały się dla niej codziennością. Do-
skonaliła umiejętności, poznała smak zdrowej ry-
walizacji. Poczuła, że właśnie z tą dyscypliną 
chce związać swoje zawodowe życie. również ze 
względu na sportową adrenalinę i emocje. 
zwłaszcza te najbardziej wzruszające, które towa-
rzyszyły jej, gdy po zwycięskim meczu zabrzmiał 
„Mazurek Dąbrowskiego”. 

Dziś, jako żołnierz, hymnu może słuchać czę-
ściej, choćby wtedy, gdy wojsko świętuje. bo 
Paulina po ukończeniu studiów zdecydowała się 
na włożenie munduru. „Piłka to całe moje życie, 
ale realia są takie, że kobiecej piłce nożnej daleko 
wciąż do poziomu męskich rozgrywek. Mało jest 
klubów dla pań, a tych, które są w stanie zapłacić 

Pasje
PaNI  

NAWiGATOR

Pa u L I N a  g L I ń S K a

W męskim świecie czuje 
się jak ryba w wodzie. od dzieciństwa 
gra w piłkę nożną, od półtora roku nosi 

mundur i nawiguje samolotami 
bojowymi w centrum operacji 

Powietrznych. 
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sportowe zacięcie przydało się paulinie 
w teleturnieju tVn „mIlIoN W mINUTę”. 

60

do udziału namówiła ją siostra. „wypełniłam ankietę i po 

dwóch tygodniach organizatorzy zaprosili mnie na casting. 

później uczestniczyłam w czterodniowym obozie przygotowaw-

czym. jak już wiedziałam, że się dostałam do programu, miałam 

tydzień na doszlifowanie wszystkich zadań”. dwudziestu uczest-

ników, a wśród nich Paulina, wybranych z ponad 60 innych 

chętnych, mogło się wykazać. porucznik Paulinie przydały się, 

oprócz niezwykłej sprawności fizycznej, także opanowanie i po-

goda ducha. szybko pozbyła się tremy i w błyskawicznym tem-

pie wygrała 125 tysięcy złotych. najtrudniejszym zadaniem by-

ło dla niej wrzucenie mentosa do butelki z coca 

colą. „tu najważniejsze były precyzja 

i szczęście. to ostatnie, jak wi-

dać, mi sprzyjało”. 

tyle, by z tego wyżyć, może dwa lub trzy. chcę założyć rodzi-
nę, a grając w piłkę zawodowo, musiałabym tę decyzję wciąż 
odkładać. Pomysł na wojsko zrodził się więc niejako z mojej 
potrzeby stabilizacji i myślenia o przyszłości”.

Po przeszkoleniu wojskowym w Dęblinie, wyróżniona na 
przysiędze, rozpoczęła zawodową służbę w Poznaniu. Nie-
długo potem przeniesiono ją do warszawy, do centrum ope-
racji Powietrznych. Przez pierwszy rok jeszcze udawało jej się 
czasem zagrać w jakimś meczu swojej drużyny. zrozumiała 
jednak, że trenowanie tylko od czasu do czasu nie da efektów. 
„Profesjonalnej gry w piłkę kompletnie nie da się pogodzić ze 
służbą wojskową. grałam w najwyższej klasie rozgrywkowej, 
czyli w ekstralidze, gdzie codziennie trzeba być na treningu. 
Fizycznie, owszem, można samodzielnie wyrobić sobie kon-
dycję czy sprawność. gorzej z taktyką, która w sporcie druży-
nowym jest niezwykle ważna, a bez udziału całego zespołu 
nie da się jej wypracować”. 

z profesjonalnej gry musiała więc z wielkim bólem zrezy-
gnować. cały czas jednak piłka nożna pozostaje największą 
jej pasją.

WoJSKo na SPorToWo
Paulina mówi o sobie, że jest uzależniona od sportu. co-

dziennie musi być w ruchu: albo biega, albo pływa, albo jeź-
dzi na rowerze. tym bardziej więc cieszy ją, że również 
w wojsku może się realizować sportowo. Jest dwukrotną mi-
strzynią Sił Powietrznych w tenisie ziemnym, a ostatnio zdo-
była mistrzostwo w tenisie stołowym. w holandii, na natow-
skich zawodach halowej piłki nożnej allied component  
headquarters, została uhonorowana tytułem sportowego od-
krycia turnieju. bardziej przekonują ją sporty drużynowe: 

„w dyscyplinach indywidualnych trzeba być dobrym 
w każdym elemencie i samemu zapracować na sukces. Jeśli 
się działa w zespole, to poszczególni jego członkowie mogą 
wzajemnie uzupełniać jakieś braki”. Pani podporucznik mo-
głaby brać udział praktycznie w każdych zawodach, które 
wojsko organizuje. Jedyną przeszkodą jest brak czasu, bo jak 
sama mówi, „pracować też trzeba”. 

Na służbowe dyżury do podwarszawskiego Piaseczna 
Paulina dojeżdża z Dęblina. Nawigowanie samolotów bojo-
wych, zwłaszcza w trakcie ćwiczeń, wymaga niezwykłej 
koncentracji, refleksu oraz umiejętności podejmowania 
szybkich decyzji. 

„to praca bardzo odpowiedzialna, ale ciekawa” mówi 
Paulina. I praktycznie prawie wśród samych panów, bo sta-

nowiska  
nawigatorów poza 
panią podporucznik zajmują 
zaledwie dwie kobiety. „zupełnie nie 
przeszkadza mi, że pracuję głównie z mężczyznami. bez 
problemów znajduję z nimi wspólny język. odnoszę też 
wrażenie, że stereotypowe myślenie o kobietach w wojsku 
zaczyna być coraz mniej widoczne. wciąż jednak nie braku-
je takich, którym trzeba udowadniać, że kobiety nie znala-
zły się w wojsku przez przypadek i że potrafią wykonywać 
tę samą pracę z równym, a często nawet większym niż pano-
wie zaangażowaniem. Niektórym wciąż z trudem przycho-
dzi także przyznanie się, że kobieta jest lepsza”. 

MeCz zaMiaST SPaCeru
Niczego w swoim życiu nie żałuje. Może jedynie tego, że 

zawodowo z piłką nie związała się wcześniej. być może wte-
dy tata, jej najwierniejszy kibic, uzupełniałby kolejny już se-
gregator z wycinkami prasowym i zdjęciami z jej meczów. 
Jest dumny z Pauliny, podobnie jak jej chłopak. 

„Nigdy nie wyobrażałem sobie, że moja dziewczyna bę-
dzie piłkarzem czy żołnierzem. Paulę poznałem już jako za-
wodniczkę bialskiego klubu. gdy oświadczyła, że zdaje do 
wyższej Szkoły oficerskiej, nieco się zmartwiłem, bo wie-
działem, że zawód ten wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. 
Nigdy jednak nie kwestionowałem jej wyboru, a dziś cieszę 
się z sukcesów, które odnosi”, wyjaśnia artur osypiuk, 
również piłkarz. Koledzy czasem arturowi zazdroszczą, że 
wspólnie ze swoją dziewczyną może w spokoju oglądać 
wszystkie mecze Pucharu ueFa czy rozgrywki Ligii Mi-
strzów. a w niedzielę mogą razem zagrać mecz. Paulina 
śmieje się, że to u nich tak naturalne, jak u innych spacer. 
Inni zawodnicy traktują ją jak równego sobie. „włącznie 
z tym, że mnie faulują, ale częściej to ja jestem bardziej 
ofensywna”.

Po wpisaniu nazwiska Pauliny w internetową encyklope-
dię można znaleźć informację, że grała w piłkę w klubie 
sportowym. być może kiedyś ktoś uzupełni tę notatkę o ko-
lejne sukcesy. choć podporucznik Krawczak zawodowo 
w piłkę już grać nie będzie, to może kiedyś zostanie trenerką 
następnych pokoleń kobiet piłkarek. bo co do tego, że piłka 
już zawsze będzie obecna w jej życiu, Paulina nie ma żad-
nych wątpliwości. tak jak jest przekonana o tym, że założy 
rodzinę, a dzięki wygranej w teleturnieju spełni jedno ze swo-
ich największych marzeń – spędzi wakacje na hawajach. n
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Jednostki wojska Polskiego w zSrr organi-
zowane w 1943 roku korzystały z wyposaże-
nia i broni armii czerwonej i miały specjalne 

komórki Służby uzbrojenia. w sierpniu 1944 ro-
ku w związku ze scaleniem armii Ludowej i ar-
mii Polskiej w zSrr dotychczasowy zarząd 
uzbrojenia 1 armii przekształcono i rozbudowa-
no w Departament uzbrojenia podległego Na-
czelnemu Dowództwu artylerii. w tym samym 
czasie na Lubelszczyźnie i Podlasiu rozpoczęto 
formowanie 2 armii wojska Polskiego. trudność 
stanowiło obsadzenie stanowisk oficerskich, pod-
oficerskich i przydzielenie funkcji specjalistycz-
nych. w zniszczonym wojną kraju brakowało spe-
cjalistów – albo zginęli, albo przebywali w obo-
zach jenieckich, albo walczyli na zachodzie, albo 
nie spieszno im było pod sztandary jednostek idą-
cych ze wschodu. w 2 armii chętnie korzystano 
zatem z wiedzy i doświadczenia osób mających 
wykształcenie wojskowe, także żołnierzy armii 
Krajowej, których udało się skłonić bądź zmusić 
do służby. w Służbie uzbrojenia szczególnie ce-
niono rusznikarzy, puszkarzy, optyków i osoby 
z wykształceniem technicznym. wiele stanowisk 
technicznych obsadzano podchorążymi (było ich 
około ośmiuset w 1 armii wojska Polskiego, 
a mniej niż trzystu w 2 armii).

wiosną 1945 roku podporządkowana 1 Fronto-
wi ukraińskiemu 2 armia wP wzięła udział 
w operacji łużyckiej – sforsowała Nysę łużycką 
i weszła do akcji bojowej na terenie dzisiejszych  
Niemiec. Początkowe powodzenie i włamanie się-
gające niemal przedmieść Drezna trafiło pod zde-
cydowane przeciwuderzenie. brutalne i zacięte 
walki obronne trwały od 23 do 29 kwietnia, 
a w bezpośrednich działaniach bojowych pod bu-

dziszynem uczestniczyli także żołnierze jedno-
stek tyłowych.

Prezentuję sylwetkę podchorążego Służby 
uzbrojenia 2 awP, zmuszonego w wyniku trud-
nej sytuacji taktycznej do służby na pierwszej li-
nii. ubrany jestem w kopię munduru drelichowe-
go wzór 43, na który włożyłem płaszcz sukienny, 
krojem nawiązujący do przedwojennego wzór 36. 
Na głowie mam drelichową czapkę rogatywkę 
z oryginalnym orzełkiem ogólnowojskowym, tak 
zwaną kuricą. zwracają uwagę czarne proporczy-
ki na kołnierzu, oznaczające przynależność do 
Służby uzbrojenia, oraz biało-czerwone obszycie 
naramienników – wyznacznik przynależności do 
korpusu podchorążych. broń osobistą stanowi pi-
stolet tt wzór 33, umieszczony w kaburze na pa-
sie, lecz zasadniczym uzbrojeniem żołnierza jest 
rusznica przeciwpancerna. 

rusznica PtrD była bronią półautomatyczną, 
jednostrzałową, wyposażoną w zamek czterotak-
towy, zasilana nabojem kalibru 14,5 milimetra 
i pozwalała skutecznie przebijać pancerz z odle-
głości nawet 400 metrów. egzemplarz, który pre-
zentuję, jest wyjątkowo staranną repliką wykonaną 
przez znanego rzemieślnika w bardzo ograniczo-
nej liczbie i na specjalne zamówienie. Przez ramię 
przerzuconą mam własnoręcznie wykonaną torbę 
ładownicę, mieszczącą kilkanaście naboi do rusz-
nicy. Dopełnieniem uzbrojenia jest granat prze-
ciwpancerny, stosunkowo rzadkiego wzoru 
– rPg-41. tego typu granat stanowił oręż przeciw 
pancerzowi, którego nie mogłaby przebić ruszni-
ca. Produkowany był stosunkowo krótko, lecz za-
pasy wykorzystywano aż do końca wojny.

Rusznicowy
w 2 armii wojska Polskiego służyli ludzie z różnych 

grup społecznych. znaleźli się w niej również siłą 
wcieleni akowcy.

r a D o S ł aw  D ą b r o w S K I

W następnym numerze: żołnierz konfederatów
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nazwa: PodchoRąży słUżby 
UzbRojENIA 2 ARmII WojsKA 
PolsKIEGo
datowanie: kwiecień 
1945 rok, budziszyn
Grupa: klub miłośników 
historii „warszawa”

m
a

r
e

k
 

j
a

ś
k

i
e

w
i

c
z

 
(

4
)

horyzonty pOD OSTRZAłeM| |

Rusznica przeciwpancerna PTRd 
była bronią półautomatyczną, 
jednostrzałową, z zamkiem 
czterotaktowym.

broń osobista:  
pistolet TT wzór 33

Płaszcz sukienny krojem 
nawiązywał do przedwojennego 
wzór 36.

orzełek ogólnowojskowy, 
tak zwana kurica

Granat przeciwpancerny 
RPG-41
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żąt czeskich i śląskich, został jednak 
w 1241 roku splądrowany i spalony 
przez tatarów. 

Prawdopodobnie za czasów  
Kazimierza Wielkiego na ruinach 
drewnianych umocnień wzniesiono go-
tycki zamek murowany. warownię skła-
dającą się z domu mieszkalnego oraz 
budynków gospodarczych doskonale 

wkomponowano 

orle gniazdo
Monumentalne ruiny najbardziej 

imponującego zamku Jury Krakowsko- 
-częstochowskiej wznoszą się wśród 

wapiennych ostańców.

Pierwsze drewniano-ziemne 
umocnienia obronne na górze 
Janowskiego – najwyższym 

wzniesieniu wyżyny Krakowsko-czę-
stochowskiej – powstały na przełomie 
XII i XIII wieku. gród warowny zwa-
ny wilczą Szczęką strzegł granic kró-

lestwa przed 
najazdami ksią-

z a m k i

horyzonty pO Służbie| |

w teren. Naturalną obronę stanowiły 
otaczające ją z trzech stron wysokie 
skały, a o od północnego zachodu ob-
wód zamykał kamienny mur. wjazd 
prowadził wąską szczeliną między ska-
łami. zamek był wówczas jedną ze 
strażnic nadgranicznych oddzielających 
Koronę od Śląska.

Najstarsze przekazy historyczne 
o ogrodzieńcu pochodzą z roku 1385, 
kiedy Jan długosz wymienił jako 
właściciela zamku Włodyka herbu Su-
lima. Niespełna sto lat później rodzi-
na odsprzedała zamek mieszczanom  
ibramowi i Piotrowi Salomonowiczom. 
warownia wielokrotnie zmieniała wła-
ścicieli, aby w roku 1508 ponownie 
przejść w ręce Włodyków. Jednak już 
kilkanaście lat później zadłużony ma-
jątek przejął burgrabia i żupnik kra-
kowski Jan Boner. Po jego śmierci za-
mek przypadł Sewerynowi Bonerowi, 
kasztelanowi krakowskiemu, który 
w latach 1530–1545 przebudował wa-
rownię we wspaniałą renesansową re-
zydencję obronną.

Prawie całkowicie rozebrano stary 
zamek gotycki, a na jego miejscu usy-
tuowano zamek górny otoczony ogrom-
nym przedzamczem. Boner wzniósł 

cztery skrzydła warowni, tworząc 
wewnętrzny dziedziniec z rene-
sansowymi krużgankami. Na-
rożniki wzmacniały cylin-
dryczne wieże, a wjazdu broni-
ła wieża bramna ze zwodzo-
nym mostem przerzuconym 
nad fosą. całość otaczał wy-
soki mur obronny. Po 
śmierci Seweryna Bonera 

n

tomasz kruczek, „bitwa o gród 
sędziwoja”, replika, 2012

a N e t a  w I Ś N I e w S K aDlaczego wikingowie nie nosili 
hełmów z rogami? czy w śre-

dniowieczu używano do walki szabel? 
Jak połączyć krzemień z drewnem tak, 
aby powstał osiekaniec, czyli pewnego 
rodzaju maczuga? tego i wielu innych 
rzeczy dowiecie się z książki Tomasza 
Kruczka „bitwa o gród Sędziwoja”. 
to nie jest pierwsza publikacja histo-

spiski  
gnieźnieńskie

ryczna dla młodzieży tego wielbiciela 
średniowiecza, pedagoga i rekonstruk-
tora. Jest to jednak pierwsza, którą na-
pisał, z cyklu Kroniki łowców Przy-
gód. Tomasz Kruczek w „bitwie 
o gród Sędziwoja” przenosi nas w cza-
sy Bolesława Chrobrego. wielu nie-
mieckim możnym nie podoba się, że 
pod rządami tego władcy rośnie u ich 
boku w siłę młode państwo. tym bar-
dziej są z tego niezadowoleni, że ich 
cesarz chce żyć z nim w zgodzie. Knu-
ją zatem spisek mający na celu niedo-
puszczenie do pielgrzymki ottona iii 
do grobu Świętego Wojciecha. 
zjazd gnieźnieński doszedł 
jednak do skutku dzię-

ki interwencji młodego słowiańskiego 
woja, zbiega z niemieckiej niewoli 
i księżniczki wikingów. 

Tomasz Kruczek w atrakcyjny spo-
sób przybliża historię dzieciom i mło-
dzieży. ta książka może jednak przy-
paść do gustu także niejednemu doro-
słemu czytelnikowi. 

k s i ą ż k a
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zamek, wbrew nazwie, nie leży w ogro-

dzieńcu, ale w podzamczu. wieś znajdu-

je się 8 kilometrów od zawiercia. dojechać 

można autobusem miejskim z zawiercia 

i pekaesem z olkusza. w centrum miejsco-

wości przygotowano parking, z którego do 

zamku idzie się pięć minut. wstęp kosztuje 

9 złotych. ruiny otwarte są codziennie: 

w kwietniu w godzinach 9.00–18.00, od 

maja do sierpnia 9.00–20.00, we wrześniu 

9.00–19.00, w październiku 9.00–16.00 

i w listopadzie 10.00–15.00. wewnątrz 

można zwiedzić wystawę dawnych narzędzi 

tortur i obejrzeć znaleziska archeologiczne 

z zamku i okolic. ponadto od maja do wrze-

śnia w każdą niedzielę o 15.30 i 17.00 miej-

scowe bractwo rycerskie organizuje pokazy 

walk. na dziedzińcu odbywają się też cyklicz-

ne imprezy. do największych należy czerw-

cowa inscenizacja bitew z czasów ii wojny 

światowej, festyn nawiązujący do okresu po-

topu szwedzkiego (7–8 lipca) oraz turniej ry-

cerski (4–5 sierpnia). na miejscu zanoco-

wać można w hotelu, licznych pokojach go-

ścinnych lub na polu namiotowym.

Vademecum

ogrodzieniec stał się własnością jego 
córki zofii i jej męża Jana Firleja, 
marszałka wielkiego koronnego. roz-
budowywali oni zamek, nadając wnę-
trzom barokowy styl. 

Mimo potężnych umocnień ogro-
dzieniec zajęły w 1587 roku wojska ar-
cyksięcia Maksymiliana Habsburga, 
a w 1655 roku wojska szwedzkie. ten 
ostatni najazd poważnie uszkodził mu-
ry. warownię kupił wtedy bogaty kasz-
telan krakowski Stanisław Warszycki, 
słynący z okrucieństwa, ale też bohater-
skiej obrony częstochowy. według nie-
których był on pierwowzorem sienkie-
wiczowskiego Kmicica. Warszycki 
odremontował mury zamku oraz rozbu-
dował fortyfikacje i przedzamcze. 

Po jego śmierci dobra otrzymali 
córka Barbara i jej mąż Kazimierz  
Męciński. Kolejny najazd Szwedów 
w 1702 roku oraz pożar wzniecony 
przez najeźdźców zapoczątkowały 
upadek twierdzy. ostatni mieszkańcy 
opuścili ją w 1810 roku. Na początku 
XX wieku właścicielem zrujnowane-
go zamku został chłop – ludwik  
Kozłowski, któremu warownia służyła 
jako skład taniego budulca. Powołane 
w 1906 roku z inicjatywy aleksandra 
Janowskiego Polskie towarzystwo 
Krajoznawcze wykupiło ruiny i przy-
stąpiło do ich restauracji. Jednak do-
piero po 1945 roku rozpoczęto 
w ogrodzieńcu badania archeologicz-
ne i prace konserwatorskie, aby 
w 1973 roku trwale zabezpieczone 
ruiny udostępnić turystom. Dzisiaj 
jest to jedno z najlepiej zachowanych 
orlich gniazd. Niestety po kręconych 
tu w 2001 roku zdjęciach do „ze-
msty” pozostały, szpecące zamek, du-
że fragmenty dekoracji. n

horyzonty

a N N a  D ą b r o w S K a

rodric braithwaite, „afgańcy. ostatnia 
wojna imperium”, znak, 2012

M a c I e J  S z o Pa

k s i ą ż k a

współczesne działania 
w afganistanie docze-

kały się wielu opracowań. bar-
dzo rzadko można natomiast 
znaleźć rzetelną książkę o tym, 
co działo się w czasie inter-
wencji sowieckiej. Jak 
z afgańczykami radziło sobie 
mocarstwo pozbawione nowo-
czesnych technologii, lecz nie-
ograniczone przez przepisy 

prawa humanitarnego w takim stopniu 
jak współczesne wojska ISaF? „afgań-
cy. ostatnia wojna Imperium” przenosi 
czytelnika w świat, w którym centralna 
azja znajdowała się pod ogromnym, 
i nie zawsze negatywnym, wpływem 
zSrr. rodric Braithwaite obala wie-
le mitów. okazuje się na przykład, że 
Sowieci wcale nie planowali podboju 
afganistanu i niechętnie zaangażowali 
się w konflikt. Jednocześnie zdawali so-
bie sprawę, z jakimi niebezpieczeń-
stwami związana jest interwencja i ja-
kie koszty trzeba będzie ponieść. Do 
minusów książki można zaliczyć dość 
bezkrytyczne odwoływanie się do źró-
deł rosyjskojęzycznych. Niedosyt pozo-
stawią też opisy działań typowo mi-
litarnych, które są dość ubogie. au-
tor wolał skoncentrować się na za-
gadnieniach politycznych, psycho-
logicznych i społecznych.

co działo się w afganistanie 
w czasie interwencji 

sowieckiej?

ostatnia wojna 
zsRR
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Gąsienice i Podkowy

p a t r o n a t  p z

Już po raz dziewiąty w bornem Suli-
nowie spotkają się kolekcjonerzy mi-

litariów z wielu krajów (od 16 do 19 
sierpnia 2012 roku). Jest to dla nich 
okazja do spotkań, wymiany doświad-

czeń i prezentacji własnych zbiorów. 
będą obecni także rekonstruktorzy 
i ułani, którzy przyjeżdżają tu systema-
tycznie. odwiedzający teren zlotowiska 
zobaczą mundury, ekwipunek, sprzęt 
i pojazdy różnych armii z przełomu 
wieków. wśród atrakcji przewidziano 
możliwość przelotu widokowego samo-
lotem an-2 i przejażdżki różnego typu 
pojazdami militarnymi. będzie też 
można zapoznać się ze sprzętem wysta-
wionym przez jednostki wojska Pol-
skiego, odwiedzić namioty promocyjne 
Narodowych Sił rezerwowych czy jar-
mark militariów. więcej informacji na 
stronach www.zlot.bornesulinowo.pl/
letni oraz www.zlot.eu.
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bear Grylls, podróżnik znany 
z programu Discovery „Szkoła 
przetrwania”, tym razem nie pi-

sze o survivalu. w najnowszej książce 
prezentuje rozmaite sporty outdoorowe 
i sposoby spędzania czasu na powietrzu. 
właściwie każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Dla miłośników spokoju i ciszy 
jest wędkarstwo, dla dzieci są budowa-
nie domków na drzewie i zabawy na 
świeżym powietrzu, dla ekstremistów 
– skoki ze spadochronem czy wspinacz-
ka wysokogórska, dla tradycjonalistów 
– piesze wędrówki i sztuka obozowania, 
dla zakręconych – latawce i kitesurfing, 
a dla tych, którzy nie boją się ciasnych 
miejsc i wody – speleologia i nurkowa-
nie. Jest też rozdział o niewiele mówią-
cym tytule „Scrambling”, który traktuje 
o przełajowej wędrówce po górach.

Jeśli wraz z wiosną szukasz pomysłów 
na spędzanie czasu poza domem, jest to 

książka akurat dla ciebie.

zastrzyk adrenaliny

bear Grylls, „outdoor: pasja i przygoda”, 
wydawnictwo pascal, 2012andrzej iwan, „spalony”, spisał krzysztof 

stanowski, buchmann, 2012

a N N a  D ą b r o w S K a
P I o t r  z a r z y c K I

horyzonty pO Służbie| |

przybliżaliśmy państwu w pierwszym numerze polski zbrojnej program „zabójcze elity armii”, 

wyświetlany przez kanał discovery world. przy tej okazji zadaliśmy pytanie konkursowe, jaki 

przydomek nosi 11 jednostka ekspedycyjna piechoty morskiej. Poprawna odpowiedź na to 

pytanie brzmi: „duma Pacyfiku” (Pride of the Pacific). wśród osób, które 

poprawnie udzieliły odpowiedzi na to pytanie, rozlosowaliśmy cztery zestawy talonów do 

wykorzystania w sklepie militaria.pl oraz gadżety discovery world. nagrodzeni zostali: dominika 

ciszewska, Kamil józefiak, dariusz szymański oraz maciej Rygalski. Gratulujemy!

R o z W I ą z A N I E  K o N K U R s U :

rzadko zdarza się, by były 
piłkarz zawarł w swojej 
autobiografii tak wiele 
niewygodnych faktów.

andrzej iwan to były piłkarz i idol 
kibiców wisły Kraków, który wy-

stępował także w górniku zabrze,  
VfL bochum i arisie Saloniki. w auto-
biografii bez skrupułów opowiada  
o korupcji w polskiej piłce w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych. 
w „Spalonym” iwan przede wszystkim 
sam na sobie nie zostawia suchej nitki; 
opowiada o swoich uzależnieniach od 
alkoholu i hazardu. Jego życie to pasmo 
wzlotów i upadków. 

„Spalony” wspina się na szczyty listy 
bestsellerów i już teraz ta książka jest 
uznawana za jedną z najlepszych o te-
matyce piłkarskiej, choć tak naprawdę 
nie traktuje o samej piłce. to poruszają-
ca historia człowieka, który kiedyś miał 
wszystko, a dziś jest niemal na dnie. 

iwan, piórem dziennikarza Krzysztofa 
Stanowskiego, spisał wiele krępujących 
faktów uderzających w cenione osobi-
stości polskiego futbolu. Stanowski nie 
po raz pierwszy pomaga uwiecznić 
wspomnienia znanym piłkarzom. auto-
biografia Wojciecha Kowalczyka („Ko-
wal – prawdziwa historia”) była wiel-
kim hitem i prawdziwą rewolucją wśród 
cukierkowych biografii futbolistów. 
w „Spalonym” poszedł krok dalej.

szczery 
do bólu

f e s t y n

autor w każdym z rozdziałów opo-
wiada historię danego sportu czy re-
kreacji, prezentuje jego odmiany, po-
daje związane z nim ciekawostki. 
Książkę ilustrują zdjęcia z wypraw 
Beara oraz innych miłośników out- 
dooru. znajdziemy tutaj też opowie-
ści o ludziach – poznajemy historię 
podróżnika Thora Heyerdahla, wspi-
nacza Chrisa Sharma czy budowni-
czego latawców Petera lynna.

Książka Gryllsa z pewnością nie jest 
poradnikiem dla osób uprawiających już 
konkretną dyscyplinę, ale za to może po-
móc w wyborze rodzaju sportu osobom 
chętnym, lecz niezdecydowanym. n n
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fw 190a-7, producent: eduard,  
nr kat. 8172, skala 1:48

r o b e r t  S aw I c K I

Focke wulf 190a to jeden 
z najsłynniejszych samolotów 

myśliwskich II wojny 
światowej.

m o d e l

Fw 190a-7 
w skali 1:48

czeska firma eduard słynie nie tylko 
ze świetnych blaszek fototrawio-

nych, lecz także z ciekawych modeli. 
Szczególnie upodobała sobie repliki  
samolotów w skali 1:48 z czasów I 
i II wojny światowej. Do sprzedaży trafił 
kolejny model myśliwca Focke wulf 
190, tym razem w wersji a-7.

Focke wulf 190a to jeden z najsłyn-
niejszych samolotów myśliwskich 
II wojny światowej. Pierwsze egzem-
plarze seryjne wersji a-0 zostały 
zmontowane w październiku 1940 ro-
ku, a w marcu 1941 roku sformowano 
z nich pierwszą eksperymentalną jed-
nostkę. Do jednostki bojowej II/Jg 26 
Fw 190a-1 trafiły natomiast latem 
1941 roku.

Interesująca nas wersja Fw 190a-7, 
uważana za wariant przejściowy, była 
produkowana od listopada do grudnia 
1943 roku (powstało tylko 80 egzem-
plarzy). w tej wersji karabiny maszyno-
we Mg 17 znad silnika wymieniono na 
Mg 131 kalibru 13 milimetrów. 

zastosowano również nową, uprosz-
czoną instalację elektryczną oraz wy-
mieniono celownik na revi 16b i ra-

diostację na Fug 16zg. wariant  
Fw 190a-7/r2 był wyposażony w dwa 
30-milimetrowe działka MK 108 
w miejscu wewnętrznych skrzydło-
wych Mg 151/20.

w pudełku z modelem Fw 190a-7 
znajdziemy siedem ramek wtryskowych 
z zielonego plastiku, na których 
umieszczono 138 części, sześć elemen-
tów przezroczystych i dwie blaszki fo-
totrawione z 70 detalami, w tym 26 bar-
wionymi. części plastikowe są bez ja-
kichkolwiek nadlewek, przesunięć czy 
jam skurczowych. Pozwalają one na 
wykonanie wariantu Fw 190a-7/r2. 
Starannie zrobiono detale kabiny z ta-
blicą przyrządów i pasami pilota wyko-
nanymi z barwionych elementów foto-
trawionych. 

w modelu znajdziemy również dwa 
warianty oszklenia, plastikową replikę 
silnika uzupełnioną detalami fototrawio-
nymi, elementy komór uzbrojenia oraz 
starannie odtworzone wnęki i golenie 
podwozia. oddzielnie wykonano klapy 
oraz pokrywy komór uzbrojenia i osło-
ny silnika. całość uzupełnia arkusz kal-
komanii z czterema wariantami oznako-
wań dla Luftwaffe. w pudełku znajdzie-
my także arkusz folii maskującej uła-
twiającej malowanie kół i oszklenia.

Jak zwykle od firmy edurad otrzy-
maliśmy za przyzwoite pieniądze (oko-
ło 90 złotych) produkt wysokiej jakości, 
który może stać się ozdobą kolekcji re-
plik samolotów z lat 1939–1945. 

horyzonty pO Służbie| |

Młodzieżowa Sekcja związku Pol-
skich Spadochroniarzy w łodzi 

18–25 sierpnia 2012 roku po raz kolej-
ny organizuje specjalny obóz dla mło-
dzieży planującej służbę wojskową. 
wszechstronne szkolenie, obejmujące 

Commando 2012

s z k o l e n i e
między innymi taktykę i ratownictwo 
taktyczne oraz działania rozpoznawcze, 
prowadzone na obiektach 25 brygady 
Kawalerii Powietrznej oraz stacji 
woPr w tomaszowie Mazowieckim, 
przeznaczone jest przede wszystkim dla 
tych, którzy w przyszłości chcieliby się 
związać z jednostkami aeromobilnymi 
i specjalnymi. Przedsięwzięciu patronu-
je PoLSKa zbroJNa. P b n

Żołnierze 
i rzemieślnicy

z l o t

bolimów zaprasza na III Międzyna-
rodowy zlot historyczny. Imprezę 

zaplanowano na 20 i 21 lipca 2012 ro-
ku. Pierwszego dnia obejrzymy wieczo-
rem epizod walki nocnej, drugiego zaś 
– główną rekonstrukcję bitwy „boli-
mów 1915”. w ten sam weekend 
w mieście będzie się odbywał II Mię-
dzynarodowy Festiwal rzemiosła Daw-
nego. więcej szczegółów na stronie: 
www.bolimow1915.pl. a D n

n

r e k l a m a





horyzonty Z życiA WOJSKA| |

znajomość prawa ruchu drogowego, zasad 
udzielania pierwszej pomocy oraz sprawdzia-
ny na honkerze i ciężarowym starze 266  
– slalom oraz jazda terenowa zdecydowały 
o tym, kto jest najlepszym kierowcą wojsk lą-
dowych. w konkursie w centrum szkolenia 
wojsk lądowych zwyciężył starszy plutonowy 
Dariusz Majger z 16 batalionu dowodzenia.

Dawcy

mistrz kierownicy

ś w i ę t o s z ó w

p o z n a ń
prawie 200 żołnierzy 10 brygady kawale-
rii pancernej zarejestrowało się jako po-
tencjalni dawcy szpiku. żołnierze odda-
wali po 10 mililitrów krwi, z których wyko-
nano badania antygenów zgodności 

tkankowej. zajerestowani dołą-
czyli do ogólnoświatowego 
banku dawców szpiku. do ak-

cji zachęcał pancerniak 
kapitan rezerwy jacek 
baczyński, wolonta-
riusz fundacji przeciw-
ko leukemii. 
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w defiladzie z okazji dnia nie-
podległości Gruzji wzięła udział, 
na zaproszenie tamtejszego mi-
nistertwa obrony,  orkiestra re-
prezentacyjna wojska polskie-
go. oprócz polaków oprawę mu-
zyczną święta zapewniły także 
orkiestry z litwy, łotwy, estonii, 
turcji i Gruzji. w paradzie wzięło 
udział około sześciu tysięcy żoł-
nierzy reprezentujących wszyst-
kie rodzaje gruzińskich sił zbroj-
nych. wykorzystano także 
sprzęt wojskowy i lotnictwo. 

kanclerz kapituły orderu krzyża wojskowego generał brygady 
Andrzej reudowicz oraz wszyscy jej członkowie otrzymali  
z okazji dnia weterana podziękowania od ministra Tomasza 
Siemoniaka za popularyzowanie polskich misji wojskowych 
oraz wspieranie środowiska misjonarzy.

„Baltops”

muzyczna
wizyta

Podziękowania

G d y n i a

G r u z j a

w a r s z a w a

horyzonty

NA FEsTyNIE 
ToWARzyszącym 
ćWIczENIom 
„bAlToPs” 
zaoferowano 
dorosłym  
i dzieciom 
mnóstwo 
atrakcji. chętni 
między innymi 
zwiedzali okręty  
i podziwiali 
samoloty 
marynarki 
wojennej.

odpowiedzialność 
za weteranów

p o z n a ń

Prezydent bronisław Komorowski spotkał się z odbywającymi szkolenie 
żołnierzami weteranami z kategorią zdolny do służby  wojskowej 

z ograniczeniami oraz ze słuchaczami szkoły Podoficerskiej Wojsk 
lądowych. Gość podkreślał, że dzisiaj wojsko dba o weteranów, 

stwarzając im możliwość pozostania w szeregach armii i dalszej służby. 
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rozpoczynające się 27 lipca 2012 roku w Londynie igrzyska olimpijskie nie 
spowodują, niestety, że uczestnicy licznych konfliktów na całym świecie 
wsadzą kwiaty w lufy karabinów i zamiast do siebie strzelać, będą oglądać 
w telewizji zmagania swoich reprezentantów. w niektórych przypadkach 

byłby zresztą problem z kibicowaniem. za kogo bowiem mogliby trzymać kciuki tali-
bowie albo komunistyczni rebelianci na Filipinach (załóżmy, że w swoich kryjówkach 
mają anteny satelitarne i odbierają eurosport)?

ustanowiona prawie trzy tysiące lat temu przez greków zasada ekecheirii, czyli po-
koju bożego, jawi się dziś wyjątkowo naiwnie. gdy rodziły się igrzyska, ów pokój miał 
dotyczyć małego skrawka świata. wystarczyło do tego porozumienie królów trzech 
niewielkich greckich krain: elidy, Sparty i Pisy. Dziś oczekiwania dotyczą całej kuli 
ziemskiej, na której, według analityków z uniwersytetu w hamburgu, trwały w 2010 
roku aż 32 rozmaite wojny i wojenki. Ileż rozejmów trzeba by dziś zawrzeć, by dopro-
wadzić świat do cudownego stanu z 776 roku przed chrystusem…   

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Polacy nie pojechali na igrzyska do antwer-
pii w 1920 roku z powodu konfliktu zbrojnego właśnie. gdy 20 kwietnia 1920 roku 
w belgijskim mieście portowym zapłonął olimpijski znicz, Polska od ponad roku była 
w stanie wojny z bolszewikami. co ciekawe, w trakcie działań wojennych został powo-
łany Polski Komitet Igrzysk olimpijskich. we Lwowie odbył się nawet obóz przygoto-
wawczy dla najlepszych lekkoatletów, którzy mieli wystartować w antwerpii. rozwój 
wydarzeń na froncie przekreślił jednak te plany. Słynny cud nad wisłą miał miejsce 
w czasie trwania igrzysk. Kto wie, może właśnie wtedy, gdy legendarny fiński biegacz 
Paavo nurmi zdobywał jeden ze swoich złotych medali. rywalizacja olimpijska za-
kończyła się 12 września, a ponad miesiąc później dobiegły końca polsko-bolszewic-
kie działania wojenne.

Nasi sportowcy mogli się więc pojawić na starcie igrzysk dopiero w 1924 roku, czy-
li sześć lat po odzyskaniu niepodległości. Nastał wreszcie czas pokoju, ale w olimpij-
skiej reprezentacji Polski, która wybrała się wtedy do Paryża, ważną rolę odgrywali 
wojskowi. Pierwszym indywidualnym medalistą olimpijskim został rotmistrz adam 
Królikiewicz, który zajął trzecie miejsce w jeździeckim konkursie skoków. 

trzeba wiedzieć, że w okresie międzywojennym mieliśmy wśród kawalerzystów 
wielu bardzo utalentowanych sportowo jeźdźców. Najstarszy z nich, Karol rómmel, 
reprezentował carską rosję na igrzyskach w Sztokholmie w 1912 roku i gdyby nie 
upadł na ostatniej przeszkodzie, zdobyłby złoty medal. Stanął na olimpijskim podium 
16 lat później w amsterdamie, gdzie zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym. 
tym razem, rzecz jasna, w barwach Polski.

Prócz rómmla i Królikiewicza byli jeszcze Kazimierz Szosland, Tadeusz  
Komorowski (póżniejszy dowódca armii Krajowej), Józef Trenkwald, Michał 
Woysym-antoniewicz, Henryk dobrzański („Hubal”) i wielu innych. znakomici ka-
walerzyści, wybitni sportowcy, barwne postaci. adam Królikiewicz był po wojnie trene-

rem jeździectwa i konsultantem filmowym. Miał ponad 70 lat, gdy na planie 
„Popiołów” andrzeja Wajdy postanowił poprowadzić szarżę. Nie musiał, 

był przecież doradcą, konsultantem. Koń potknął się 
na miękkim gruncie, jeździec spadł i złamał kręgo-
słup. Nie wrócił już do zdrowia, zmarł jakiś czas 
później. Kiedy leżał w klinice w Konstancinie, mó-
wił aktorowi danielowi olbrychskiemu podczas 
odwiedzin: „rómmel umarł na grypkę, a ja przy-
najmniej z szablą w ręku”.
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Gdy polskie wojska 
toczyły na przedpolach 

warszawy ciężki bój 
z bolszewikami, 

w antwerpii trwały 
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